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1. ЗАКОН   О КЛАСИФИКАЦИЈИ ДЕЛАТНОСТИ И О РЕГИСТРУ  

  ЈЕДИНИЦА РАЗВРСТАВАЊА  
       380.  

 
На основу члана 96. тачка 21 Устава Савезне Републике Југославије, издајем  

  
У К А З  

О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О КЛАСИФИКАЦИЈИ  
ДЕЛАТНОСТИ И О РЕГИСТРУ ЈЕДИНИЦА  

РАЗВРСТАВАЊА  
  

Проглашава се Закон о класификацији делатности и о регистру јединица разврставања који је 
донела Савезна скупштина на седници Већа република од 16. маја 1996. године и на седници Већа грађана 
од 19. јуна 1996. године.  

 
ПР бр. 189                    Председник  
19. јуна 1996. године      Савезне Републике Југославије 
Београд                   Зоран Лилић, с. р.  

  
 
 
 

ЗАКОН  
О КЛАСИФИКАЦИЈИ ДЕЛАТНОСТИ И О РЕГИСТРУ  

ЈЕДИНИЦА РАЗВРСТАВАЊА1  
 
 

Члан 1.  

Овим законом се утврђује Класификација делатности (у даљем тексту: Класификација) као општи 
стандард према којем се врши разврставање у делатности и Регистар јединица разврставања (у даљем 
тексту: Регистар) као уређена аутоматизована евиденција јединица разврставања на територији Савезне 
Републике Југославије.  
  

 
Члан 2.  

Класификација се примењује:  

1. у доношењу и праћењу мера економске и социјалне политике;  

2. у статистици и евиденцији;  

3. у прикупљању, обради и објављивању података према делатностима и извршавању 
међународних обавеза;  

4. у научноистраживачком и аналитичком раду;  

5. за упис делатности у судски или посебан регистар.  
  

 
Члан 3.  

Класификација садржи шифре, називе и описе делатности.  

Класификација из става 1. овог члана саставни је део овог закона.  

На основу класификације из става 1. овог закона, израђује се листа скраћених назива делатности 
ради електронске обраде и публиковања података.  

                                                           
1 "Службени лист СРЈ", бр. 31/96, 34/96, 12/98, 59/98 и 74/99.  
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Члан 4.  

Према Класификацији се разврставају по делатностима: предузећа и други облици организовања, 
државни органи и органи јединица локалне самоуправе, политичке, синдикалне и друге организације и лица 
која у виду занимања у своје име трајно обављају делатност (у даљем тексту: јединица разврставања).  

Разврставање по делатностима врши се по прописаној методологији.  
  

 
Члан 5.  

Јединица разврставања распоређује се у одговарајућу категорију Класификације (сектор, 
подсектор, област, грана, група и подгрупа) према делатности коју обавља.  

Ако јединица разврставања обавља више делатности, распоређује се у одговарајућу категорију 
Класификације из става 1. овог члана према делатности коју претежно обавља (претежна делатност).  

Претежном делатношћу, у смислу овог закона, сматра се делатност у којој је остварена највећа 
добит увећана за износ бруто зараде, односно делатност из акта о оснивању.  
  

 
Члан 6.  

Податке потребне за разврставање по делатностима и за вођење Регистра, јединица разврставања 
доставља суду који води судски регистар или органу који води посебан регистар са пријавом за 
регистрацију.  

Суд или други орган који води посебан регистар, дужан је да органу у републици који врши 
разврставање по делатностима достави пријаве за разврставање примљене у току месеца најдоцније до 5. у 
следећем месецу.  

Податке за које не постоји обавеза пријављивања суду или другом органу јединица разврставања 
доставља органу у републици који врши разврставање по делатностима.  

Подаци о јединици разврставања достављају се надлежном савезном органу, односно 
организацији која води регистар.  
  

 
Члан 7.  

Јединица разврставања обавештава се о категорији делатности и о променама у разврставању.  
  

 
Члан 8.  

Подаци о јединици разврставања уписују се у регистар који води надлежни савезни орган, 
односно организација.  

Регистар садржи назив, идентификациони број, адресу, шифру и назив делатности и друга 
идентификациона обележја јединица разврставања и податке о променама.  

Регистар се води по прописаној методологији применом електронске обраде података.  
  

 
Члан 9.  

Одредбе тач. 1. и 3. члана 2. овог закона примењују се од 01. јанаура 2001. године.  
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Члан 10.  

Даном ступања на снагу овог закона престаје да важи Закон о јединственој класификацији 
делатности ("Службени лист СФРЈ", број 6/76).  

Одлука о јединственој класификацији делатности ("Службени лист СФРЈ", бр. 34/76, 62/77, 70/80, 
72/80, 77/82, 71/83, 68/84, 76/85, 28/86, 72/86, 78/87, 63/88, 6/89, 29/90 и 47/90) престаје да важи 31. децембра 
2000. године.  
  

 
Члан 11.  

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу СРЈ".   
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КЛАСИФИКАЦИЈА ДЕЛАТНОСТИ 
 

Об-
ласт 

Грана Група Подгрупа Н а з и в    и   о п и с    д е л а т н о с т и 

1 2 3 4 5 

     
        Сектор А                         ПОЉОПРИВРЕДА, ЛОВ И ШУМАРСТВО 
     
     Подсектор АА                         ПОЉОПРИВРЕДА 
     
01                       Пољопривреда, лов и одговарајуће услужне активности 
     
    011                  Гајење усева и засада, повртарство и хортикултура 
     
         0111   01110    Гајење жита и других усева и засада 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - гајење житарица: тврда и мека пшеница, раж, суражица, крупник, 
                просо, хељда, јечам, овас, кукуруз, пиринач и др. 
                       - гајење кромпира 
                       - гајење шећерне репе 
                       - гајење дувана, берба и сушење листа дувана 
                       - гајење уљарица: сунцокрет, кикирики, соја, уљана репица и др. 
                       - производњу семена: житарица, уљарица, шећерне репе и 
                крмног биља, укључујући и траве 
                       - гајење хмеља, цикорије, корења и гомољастих 
                биљака с високим садржајем скроба или инулина 
                       - гајење памука; узгој осталих текстилних биљака; потапање 
                биљака које садрже текстилна влакна 
                       - гајење сувог легуминозног поврћа: 
                       . грашак, пасуљ, боб, сочиво и др. 
                       - гајење усева и засада који нису на другом месту 
                класификовани (лаванда и др.) 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - производњу семена цвећа и поврћа, која се сврстава у подгрупу 01121 
                       - гајење кукуруза шећерца, које се сврстава у подгрупу 01121 
                       - гајење осталог поврћа, које се сврстава у подгрупу 01121 
                       - гајење бостана, које се сврстава у подгрупу 01121 
                       - гајење хортикултурних врста, које се сврстава у подгрупу 01121 
                       - гајење цвећа, које се сврстава у подгрупу 01121 
                       - гајење маслина, које се сврстава у подгрупу 01131 
                       - гајење орахоплодница, које се свстава у 01131 
                       - гајење зачинских биљака, које се сврстава у подгрупу 01133 
                       - гајење биљака за производњу напитака, које се сврстава у подгрупу 01133 
                       - сакупљање шумских производа и осталог некултивисаног 
                шумског материјала, које се сврстава у подгрупу 02010 
     
         0112            Гајење поврћа, цвећа, украсног биља и садног материјала 
     
                01121    Гајење поврћа, цвећа и украсног биља 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - гајење поврћа: парадајз, бостан, црни лук, бели лук, купус, кељ, 
                зелена салата, шаргарепа, боранија, поточарка, кукуруз шећерац, 
                тиквице, плави патлиџан, празилук, краставци, паприка, спанаћ, 
                карфиол и др. 
                       - гајење зачинских трава и поврћа: капри, папричице, коморач, 
                першун, красуљица, таркањ, слатки мајоран и др. 
                       - гајење печурака, сакупљање шумских печурака или тартуфа 
                       - гајење цвећа 
                       - производњу семена цвећа 
                       - гајење биља за потребе расађивања или украшавања 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - гајење уљаног семења и уљаних плодова, које се сврстава у подгрупу 01110 
                       - гајење памука или других текстилних биљака, које се сврстава у подгрупу 01110 
                       - гајење кромпира, које се сврстава у подгрупу 01110 
                       - гајење цикорије, које се сврстава у подгрупу 01110 
                       - гајење гомољастих биљака с високим садржајем скроба или 
                инулина, које се сврстава у подгрупу 01110 
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КЛАСИФИКАЦИЈА ДЕЛАТНОСТИ 
 

Об-
ласт 

Грана Група Подгрупа Н а з и в    и   о п и с    д е л а т н о с т и 

1 2 3 4 5 

     
                       - гајење шећерне репе, које се сврстава у подгрупу 01110 
                       - гајење маслина, које се сврстава у подгрупу 01131 
                       - гајење зачинског биља, које се сврстава у подгрупу 01133 
                       - делатност шумских расадника, која се сврстава у подгрупу 02010 
     
                01122    Гајење воћних садница 
     
                01123    Гајење лозних садница 
     
         0113            Гајење воћа и грожђа, орахоплодница и биља 
                         за справљање напитака и зачина 
     
                01131    Гајење воћа 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - гајење воћа: јабуке, крушке, цитруси, кајсије, јагоде,  
                остало бобичасто воће, шљиве, дуње, трешње, вишње, 
                брескве, дуд, банане, авокадо, урме, нар, киви и др. 
                       - гајење јестивих орахоплодница, укључујући и кокосов орах 
                       - гајење маслина за производњу уља и за непосредну потрошњу 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - производњу маслиновог уља, која се сврстава у подгрупу 15420 
                       - гајење поврћа које рађа плодове налик воћу, као што су краставци, 
                парадајз и др., које се сврстава у подгрупу 01121 
     
                01132    Гајење грожђа 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - производњу винског и стоног грожђа 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - производњу вина, осим вина добијеног од грожђа из сопствене 
                производње, која се сврстава у подгрупу 15930 
     
                01133    Гајење биља за справљање напитака и зачина 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - гајење биља за справљање напитака: кафа, какао, чај, мате и др. 
                       - гајење зачинског биља: ловор, босиљак, анис, коријандер, 
                ким, цимет, каранфилић, мушкатни орашчић, ђумбир и др. 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - гајење кикирикија, које се сврстава у подгрупу 01110 
                       - гајење хмеља и цикорије, које се сврстава у подгрупу 01110 
                       - гајење свежих папричица, першуна и таркања, 
                које се сврстава у подгрупу 01121 
                       - производњу какаа, која се сврстава у подгрупу 15841 
                       - прераду лишћа чаја и кафе, која се сврстава у подгрупу 15860 
     
    012                  Узгој животиња 
     
         0121   01210    Узгој говеда и бивола, производња млека 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - узгој говеда 
                       - производњу сировог крављег и бивољег млека 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - смештај и негу животиња, који се сврставају у подгрупу 01420 
                       - прераду млека ван газдинства, која се сврстава у подгрупу 15510 
     
         0122   01220    Узгој оваца, коза, коња, магараца, мула и мазги 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - узгој и селекцију коња, магараца, мула и мазги 
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                       - узгој оваца и коза 
                       - производњу сирове вуне 
                       - производњу сировог овчијег или козијег млека 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - шишање оваца, које се сврстава у подгрупу 01420 
                       - производњу чупане вуне, која се сврстава у подгрупу 15130 
                       - делатности ергела и школа за јахање, које се сврставају у подгрупу 92622 
     
         0123   01230    Узгој свиња 
     
         0124   01240    Узгој живине 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - узгој живине 
                       - производњу јаја 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - производњу перја и паперја, која се сврстава у подгрупу 15120 
     
         0125   01250    Узгој осталих животиња 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - узгој пчела и производњу меда и пчелињег воска 
                       - узгој зечева 
                       - узгој кућних љубимаца 
                       - узгој животиња за крзно и производњу сировог крзна 
                       - узгој непоменутих животиња 
                       - узгој свилене бубе и производњу кокона свилене бубе 
                       - узгој жаба, пужева, глиста и др. 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - производњу крупних и ситних кожа уловљених и у замке ухваћених 
                животиња, која се сврстава у подгрупу 01500 
                       - дресирање полицијских паса и паса чувара, које се сврстава у подгрупу 74600 
                       - дресирање кућних љубимаца, које се сврстава у подгрупу 92720 
     
    013  0130   01300    Гајење усева и засада у комбинацији са узгојем 
                         животиња (мешовито фармерство) 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - биљну производњу и узгој стоке у мешовитим јединицама 
                где је степен специјализације код биљне производње или 
                код узгоја стоке мањи од 66% 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - мешовите јединице биљне производње или узгоја стоке 
                         које су, према својој претежној делатности, сврстане у 
                         биљну производњу или у узгој стоке 
     
    014                  Пољопривредне услуге и услуге у узгоју животиња, 
                         осим ветеринарских услуга 
     
         0141            Пољопривредне услуге 
     
                01411    Искоришћавање вода за пољопривреду 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - рад система за наводњавање 
     
                01412    Уређење и одржавање паркова, зелених и рекреационих површина 
     
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - засађивање и одржавање вртова и спортских терена 
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                         Ова делатност не обухвата: 
                       - планирање и пројектовање вртова и спортских терена, 
                         који се сврставају у подгрупу 74201 
     
                01413    Остале пољопривредне услуге 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - послове у пољопривреди: 
                       . припрема земљишта 
                       . редовна обрада усева и засада 
                       . запрашивање усева и засада, укључујући и запрашивање из ваздуха 
                       . орезивање воћака и винове лозе 
                       . пресађивање пиринча, проређивање репе и др. 
                       . жетва, берба и припрема биљних производа за тржиште 
     
                Ова делатност обухвата и: 
                       - орезивање дрвећа и шишање живица 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - припрему биљних влакана, која се сврстава у грану 171 
                       - послове трговаца посредника или задружних асоцијација у вези с продајом, 
                који се сврставају у област 51 
                       - послове агронома и агроекономиста, који се сврставају у подгрупу 74140 
                       - организовање пољопривредних изложби и сајмова, 
                         које се сврстава у подгрупу 74840 
     
         0142   01420    Услуге у узгоју животиња, осим ветеринарских услуга 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - послове у сточарству: 
                       . вештачко осемењавање, контрола стада, опслуживање крда, припуст 
                стоке, копунирање живине, чишћење живинарника и др. 
                       . унапређење приплођавања, прираста и добијања 
                производа животињског порекла 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - услуге припремања оброка хране, које се сврставају у подгрупу 01210 
                       - услуге унапређења комерцијалног лова и траперства, 
                које се сврставају у подгрупу 01500 
                       - послове трговаца посредника или задружних асоцијација у вези с продајом, 
                који се сврставају у област 51 
                       - послове агронома и агроекономиста, који се сврставају у подгрупу 74140 
                       - ветеринарске послове, који се сврставају у подгрупу 85200 
     
    015  0150   01500    Лов, траперство, обнављање и узгој дивљачи, укључујући 
                         и одговарајуће услуге 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - лов и хватање животиња у замке ради добијања хране, крупне 
                и ситне коже или ради коришћења у истраживањима, зоолошким 
                вртовима или као кућних љубимаца 
                       - производњу крупних кожа, кожа рептила или птица добијених 
                од уловљених или у замке ухваћених животиња 
                       - унапређење стада и храњење дивљачи 
                       - услуге унапређења комерцијалног лова и траперства 
     
                Ова делатност обухвата и: 
                       - лов морских сисара као што су моржеви и туљани 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - призводњу крупних кожа, кожа рептила и птица добијених од 
                животиња узгајаних на газдинству, која се сврстава у подгрупу 01250 
                       - лов китова, који се сврстава у подгрупу 05011 
                       - производњу крупних и ситних кожа које потичу из кланица, 
                         која се сврстава у подгрупу 15130 
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     Подсектор АБ                         ШУМАРСТВО 
     
02  020                  Узгој и искоришћавање шума и одговарајуће услужне активности 
     
         0201   02010    Узгој и искоришћавање шума 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - узгој шума: садња, расађивање, пресађивање, проређивање и 
                заштита шума и шумских појасева 
                       - узгој шибља и целулозног дрвета 
                       - рад шумских расадника 
                       - узгој божићних и украсних јелки 
                       - искоришћавање шума: сеча дрвета и производња сортимената из 
                првих прореда попут јамске обловине, стубова, цепаног дрвета, 
                колаца, гредица, огревног дрвета и др. 
     
                Ова делатност обухвата и: 
                       - сакупљање некултивисаног шумског материјала: балата и друге 
                каучукове смоле, плута, лак, смоле, балзами, валиснерија, жир, 
                дивљи кестен, маховина, лишајеви и др. 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - гајење и сакупљање печурки или тартуфа, који се сврставају у подгрупу 01121 
                       - сакупљање бобица или орахоплодница, које се сврстава у подгрупу 01131 
                       - производњу иверја, која се сврстава у подгрупу 20101 
     
         0202   02020    Услуге у узгоју и искоришћавању шума 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - услуге у узгоју шума: инвентарисање шума, процена шумског 
                фонда, заштита од пожара и др. 
                       - услуге у искоришћавању шума: транспорт трупаца унутар шуме и др. 
     
     Подсектор АВ                         ВОДОПРИВРЕДА 
     
03  030                  Водопривреда 
     
         0301   03010    Газдовање водним ресурсима 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - праћење реализације и остваривање водопривредних основа 
                       - издавање водопривредних сагласности и дозвола 
                       - заштита и одржавање режима вода 
                       - унапређење и развој режима вода 
                       - организовање и вођење студијских радова у водопривреди 
                       - израда биланса вода 
                       - израда катастра водопривредних објеката и загађивача вода 
                       - контрола коришћења и зажтите воде од загађивача 
     
         0302   03020    Искоришћавање и употреба вода 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - обезбеђивање и снабдевање водом за разне видове искоришћавања 
                и употребе, осим дистрибуције домаћинствима и другој широкој потрошњи 
                       - одржавање објеката и постројења за искоришћавање и употребу вода 
     
         0303   03030    Заштита од штетног дејства вода 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - заштиту од поплава и леда 
                       - заштиту од ерозија и уређења бујица 
                       - одводњавање земљишта (пољопривредног, шумског, путног, грађевинског и др.) 
                       - регулациони радови мањег обима на водотоцима; уређивање, обележавање 
                и одржавање пловних путева; вађење песка, шљунка и камена ради 
                одржавања и унапређивања водног режима 
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                       - одржавање објеката и постројења за заштиту од штетног дејства вода; 
                израда техничке документације, реконструкција и изградња мањих 
                објеката и постројења за заштиту од штетног дејства вода 
     
         0304   03040    Заштита вода од загађивања 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - предузимање мера заштите воде од загађивања 
                       - одвођење отпадних вода индустрије, рударства, пољопривреде и других 
                видова загађивања, осим атмосферских вода, вода из насеља и отпадних 
                вода домаћинстава 
                       - преузимање отпадних вода, вода загађених уљем и других вода са бродова 
                       - отклањање последица хаваријских загађивања водних токова, 
                језера и подземних вода 
                       - одржавање објеката и постројења за заштиту вода од загађивања 
     
        Сектор Б                         РИБАРСТВО 
     
05  050                  Улов рибе; мрешћење и узгој рибе у рибњацима; услуге у рибарству 
     
         0501            Улов рибе 
     
                05011    Улов рибе на мору 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - улов рибе на океану и на мору 
                       - улов морских љускара и мекушаца 
                       - улов водених животиња: морских јежева, сипа и др. 
     
                Ова делатност обухвата и: 
                       - прикупљање материјала из мора: природни бисери, 
                сунђери, корали, алге и др. 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - улов морских сисара, осим китова, као нпр. моржева и туљана, 
                који се сврстава у подгрупу 01500 
                       - прераду морске рибе, љускара и мекушаца која није везана за улов 
                рибе, тј. прераду на бродовима који служе само за прераду и 
                конзервисање рибе и прераду рибе у фабрикама на копну, која се 
                сврстава у подгрупу 15200 
                       - риболов који се као спортска, рекреативна или слична активност, 
                сврстава у подгрупу 92720 
     
                05012    Улов рибе на рекама и језерима 
     
                Ова делатност обухвата: 
                       - улов рибе на рекама, језерима и другим водама у унутрашњости копна 
                       - улов слатководних љускара и мекушаца 
                       - улов водених животиња: корњаче и др. 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - прераду слатководне рибе, љускара и мекушаца која није везана за 
                улов рибе, тј. прераду на бродовима који служе само за прераду и 
                конзервисање рибе и прераду рибе у фабрикама на копну, која се 
                сврстава у подгрупу 15200 
                       - риболов који се као спортска, рекреативна или слична активност, 
                сврстава у подгрупу 92720 
     
         0502   05020    Мрешћење и узгој риба у рибњацима 
     
                Ова делатност обухвата: 
                       - производњу млађа острига, дагњи, јастога, постларви 
                шкампа, рибљег млађа и лососа 
                       - узгој морске салате и других јестивих морских трава 
                       - узгој и тов рибе у морској и слаткој води 
                       - узгој острига 
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                Ова делатност не обухвата: 
                       - узгој жаба, који се сврстава у подгрупу 01250 
                       - делатности резервата за спортски риболов, које се 
                сврставају у подгрупу 92720 
     
        Сектор В                         ВАЂЕЊЕ РУДА И КАМЕНА 
     
                         Делатности рударства разврстане су у области, гране, групе 
                         и подгрупе на основу основног минерала који се производи. 
     
                         Овај сектор обухвата: 
                       - вађење минерала који се у природи појављују у чврстом (угаљ и руде), 
                течном (нафта) или гасовитом стању (природни гас), јамском или 
                површинском експлоатацијом или вађењем из бушотина 
                       - додатне радове на припреми сирових материјала ради њихове продаје на 
                тржишту, као што су млевење, дробљење, одсољавање и оплемењивање 
     
                Овај сектор обухвата и: 
                       - агломерацију угља и руда 
     
                Овај сектор не обухвата: 
                       - флаширање природних и изворских минералних вода са извора или 
                из бушотина, које се сврстава у подгрупу 15981 
                       - обраду појединих врста земљи, стена и минерала дробљењем, млевењем 
                или на друге начине, ако се не обавља у оквиру рударства и 
                експлоатације мајдана, која се сврстава у подгрупе 26810 и 26820 
                       - сакупљање, пречишћавање и дистрибуцију воде, 
                који се сврставају у подгрупу 41000 
                       - истраживање минерала, које се сврстава у подгрупу 74204 
     
     Подсектор ВА                         ВАЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКИХ СИРОВИНА 
     
10                       Вађење каменог и мрког угља и лигнита; вађење тресета 
     
    101  1010   10100    Вађење и брикетирање каменог угља 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - јамску и површинску експлоатацију каменог угља 
                       - чишћење, сортирање по величини и квалитету, уситњавање и др. 
                       - брикетирање каменог угља 
     
                Ова делатност обухвата и: 
                       - издвајање угља из ситнежи каменог угља 
     
    102  1020            Вађење и брикетирање мрког угља и лигнита 
     
                10201    Вађење и брикетирање мрког угља 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - јамску и површинску експлоатацију мрког угља 
                       - прање, сушење и дробљење мрког угља 
                       - брикетирање мрког угља 
     
                10202    Вађење и брикетирање лигнита 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - јамску и површинску експлоатацију лигнита 
                       - прање, сушење и дробљење лигнита 
                       - брикетирање лигнита 
    103  1030   10300    Вађење и брикетирање тресета 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - вађење тресета 
                       - брикетирање тресета 
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                Ова делатност не обухвата: 
                       - производњу производа од тресета, која се сврстава у подгрупу 26820 
     
11                       Вађење сирове нафте и природног гаса; услуге у производњи 
                         нафте и гаса, осим истраживања 
     
    111  1110            Вађење сирове нафте и природног гаса 
     
                11101    Вађење сирове нафте 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - вађење сирове нафте и пратећих гасовитих угљоводоника на истом пољу 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - услуге при вађењу нафте и гаса, које се сврставају у подгрупу 11200 
                       - производњу нафтних деривата, која се сврстава у подгрупу 23201 
                       - утечњавање нафтних гасова у рафинеријама нафте, 
                које се сврстава у подгрупу 23201 
                       - рад цевовода, који се сврстава у подгрупу 60300 
                       - истраживање нафте и гаса, које се сврстава у подгрупу 74204 
     
                11102    Вађење природног гаса 
     
                Ова делатност обухвата: 
                       - производњу сирових гасовитих угљоводоника (природног гаса) 
                на пољима на којима су основни производ 
                       - издвајање и раздвајање течних фракција угљоводоника 
                       - утечњавање и регасификацију природног гаса ради транспорта 
                       - одсумпоравање гаса 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - услуге при вађењу нафте и гаса, које се сврставају у подгрупу 11200 
                       - рад цевовода, који се сврстава у подгрупу 60300 
                       - истраживање нафте и гаса, које се сврстава у подгрупу 74204 
     
    112  1120   11200    Услуге у производњи нафте и гаса, осим истраживања 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - услуге при вађењу нафте и гаса као што су директно бушење, косо 
                бушење, прорађивање бушотина, почињање бушотина, постављање 
                бушаћих торњева на бушотинама, њихова поправка и демонтажа; 
                цементирање цеви нафтних и гасних бушотина; пумпање бушотина; 
                затрпавање (зачепљивање) и напуштање бушотина и др. 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - геофизичка, геолошка и сеизмолошка снимања, 
                која се сврставају у подгрупу 74204 
     
12  120  1200   12000    Вађење руда урана и торијума 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - вађење и концентровање руда урана и торијума 
                       - производњу жутог колача 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - обогаћивање руда урана и торијума, које се сврстава у подгрупу 23300 
                       - производњу фисионих материјала или материјала погодних за примену 
                у регенеративним реакторима ради добијања секундарног нуклеарног 
                горива, која се сврстава у подгрупу 23300 
                       - производњу уранијум метала, која се сврстава у подгрупу 23300 
     Подсектор ВБ                         ВАЂЕЊЕ ОСТАЛИХ СИРОВИНА И МАТЕРИЈАЛА, ОСИМ ЕНЕРГЕТСКИХ 
     
13                       Вађење руда метала 
     
                         Ова област обухвата: 
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                       - подземну и површинску експлоатацију руда метала и самородних метала 
                       - припрему руда: 
                       . ломљење, дробљење и прање руда 
                       . концентровање руда магнетном или гравитационом сепарацијом 
                       . флотација, просејавање, класирање по крупноћи, сушење, 
                калцинација и пржење руда 
     
                Ова област не обухвата: 
                       - вађење руда урана и торијума, које се сврстава у подгрупу 12000 
                       - производњу алуминијум-оксида, која се сврстава у подгрупу 27421 
                       - пржење гвоздених пирита, које се сврстава у подгрупу 24110 
     
    131  1310   13100    Вађење руда гвожђа 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - вађење руда вреднованих првенствено због садржаја гвожђа 
                       - обогаћивање и агломерацију руда гвожђа 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - вађење и припрему пирита и пирхотина, који се сврставају у подгрупу 14300 
     
    132  1320            Вађење руда обојених метала, осим руда урана и торијума 
     
                13201    Вађење боксита 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - вађење и припрему руда алуминијума (боксит) 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - производњу алуминијум-оксида, која се сврстава у грану 274 
     
                13202    Вађење руда олова и цинка 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - вађење и припрему руда вреднованих првенствено због садржаја олова и цинка 
     
                13203    Вађење руда бакра 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - вађење и припрему руда вреднованих првенствено због садржаја бакра 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - производњу мате-бакра (каменац бакра), која се сврстава у грану 274 
     
                13204    Вађење руда осталих обојених метала 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - вађење и припрему руда вреднованих првенствено због 
                садржаја обојених метала: 
                       . вађење и припрема руда калаја, мангана, хрома, никла, 
                кобалта, молибдена, тантала, ванадијума и др. 
                       . вађење и припрему руда племенитих метала: злата, сребра, платине и др. 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - вађење и припрему руда урана и торијума, који се сврставају у подгрупу 12000 
                       - производњу мате-никла (каменац никла), која се сврстава у грану 274 
     
14                       Вађење осталих руда и камена 
     
     
    141                  Вађење камена 
     
         1411   14110    Вађење камена за грађевинарство 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - вађење, грубу обраду и грубо резање камена за споменике и 
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                грађевинарство, као што су мермер, гранит, пешчари и др. 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - вађење хемијских и ђубривих минерала, које се сврстава у подгрупу 14300 
                       - сечење, обликовање и обраду камена изван каменолома, 
                         који се сврставају у подгрупу 26700 
     
         1412   14120    Вађење кречњака, сировог гипса и креде 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - вађење, дробљење и ломљење кречњака 
                       - вађење сировог гипса и анхидрида 
                       - вађење креде 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - вађење хемијских и ђубривих минерала, које се сврстава у подгрупу 14300 
     
         1413   14130    Вађење шкриљаца (осим битуменозних) 
     
    142                  Вађење песка и глине 
     
         1421   14210    Вађење шљунка и песка 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - вађење и багеровање индустријског песка, грађевинског песка и шљунка 
                       - ломљење и дробљење камена, шљунка и песка 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - вађење хемијских и ђубривих минерала, које се сврстава у подгрупу 14300 
                       - вађење битуменозног песка, које се сврстава у подгрупу 11101 
     
         1422   14220    Вађење глине и каолина 
     
                Ова делатност обухвата: 
                       - вађење глине, ватросталне глине и каолина 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - вађење хемијских и ђубривих минерала, које се сврстава у подгрупу 14300 
     
    143  1430   14300    Вађење хемијских минерала и минералних природних ђубрива 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - вађење природних фосфата и природних калијумових соли 
                       - вађење природног сумпора и сумпорне земље 
                       - вађење и припрему пирита и пирхотина 
                       - вађење природног баријум-сулфата и баријум-карбоната (барити и витерит), 
                природних бората, природног магнезијум-сулфата (кисерит) и др. 
                       - вађење земљаних боја, флуорита и др. 
     
                Ова делатност обухвата и: 
                       - вађење гуана 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - производњу соли, која се сврстава у подгрупе 14401 и 14402 
                       - пржење гвоздених пирита, које се сврстава у подгрупу 24110 
     
    144  1440            Производња соли 
     
                14401    Производња морске соли 
                         Ова делатност обухвата: 
                       - добијање соли испаравањем морске воде и других сланих вода 
                       - производњу сланих раствора (за туршију и др.) од морске соли 
                       - дробљење, пречишћавање и рафинацију морске соли 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - производњу воде за пиће испаравањем слане воде, 
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                која се сврстава у подгрупу 41000 
     
                14402    Производња остале соли 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - вађење соли из рудника, укључујући и растварање и испумпавање 
                       - производњу сланих раствора (за туршију и др.) од остале соли 
                       - дробљење, пречишћавање и рафинацију остале соли 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - производњу воде за пиће испаравањем слане воде, 
                која се сврстава у подгрупу 41000 
     
    145  1450   14500    Вађење азбеста, кварцног песка и осталих руда и камена, 
                         на другом месту непоменуто 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - вађење различитих минерала и материјала: 
                       . абразиви материјали, азбест, силикатно фосилно брашно, природни 
                графит, стеатит (талк), фелдспат и др. 
                       . драго камење, кварц, лискун и др. 
                       . природни асфалт и битумен 
     
        Сектор Г                         ПРЕРАЂИВАЧКА ИНДУСТРИЈА 
     
     Подсектор ГА                         ПРОИЗВОДЊА ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА, ПИЋА И ДУВАНА 
     
15                       Производња прехрамбених производа и пића 
     
    151                  Производња, обрада и конзервисање меса и производа од меса 
     
         1511   15110    Производња, обрада, хлађење и замрзавање животињског меса 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - производњу свежег, расхлађеног или смрзнутог меса, у труповима 
                       - производњу свежег, расхлађеног или смрзнутог меса, у комадима 
     
                Ова делатност обухвата и: 
                       - производњу крупних и ситних кожа пореклом из кланица, укључујући и 
                коже прикупљене од трговаца кожом 
                       - производњу јестивих животињских масти 
                       - прераду животињских изнутрица; производњу месног брашна и месне масе 
                       - производњу табачке (чупане) вуне 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - паковање меса за туђ рачун, које се сврстава у подгрупу 74820 
                       - паковање меса за сопствене потребе у трговини на велико, 
                које се сврстава у подгрупу 51320 
     
         1512   15120    Производња, обрада, хлађење и замрзавање живинског и зечијег меса 
     
                Ова делатност обухвата: 
                       - клање живине и зечева 
                       - обраду живинског и зечијег меса 
                       - производњу свежег или смрзнутог живинског и зечијег меса, 
                у појединачном паковању 
     
     
                Ова делатност обухвата и: 
                       - производњу перја и паперја 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - паковање живинског меса за туђ рачун, 
                које се сврстава у подгрупу 74820 
                       - паковање живинског меса за сопствени рачун у трговини на велико, 
                које се сврстава у подгрупу 51320 
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         1513   15130    Прерада животињског и живинског меса 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - производњу сушеног, сољеног или димљеног меса 
                       - производњу месних прерађевина: кобасице, саламе, крвавице и џигерњаче, 
                салфаладе, болоњске кобасице, куване свињске кобасице, паштете, кувана 
                шунка, месни сокови и др. 
                       - производњу полуготових и готових јела од меса (конзерве и др.) 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - паковање животињског и живинског меса за туђ рачун, 
                које се сврстава у подгрупу 74820 
                       - паковање животињског и живинског меса за сопствене потребе у трговини 
                на велико, које се сврстава у подгрупу 51320 
     
    152  1520   15200    Прерада и конзервисање рибе и производа од рибе 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - конзервисање рибе, љускара и мекушаца замрзавањем, дубоким 
                замрзавањем, сушењем, димљењем, сољењем, стављањем у 
                саламуру, стављањем у конзерве и др. 
                       - производњу производа од рибе, љускара и мекушаца: кувана риба, 
                рибљи филети, икра, кавијар, замене за кавијар и др. 
                       - производњу полуготових јела од рибе 
     
                Ова делатност обухвата и: 
                       - прераду и конзервисање рибе на бродовима којима је то једина делатност 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - прераду и конзервисање рибе на бродовима који се истовремено баве и уловом и 
                прерадом и конзервисањем рибе, која се сврстава у подгрупе 05011 и 05012 
                       - производњу уља и масти из морских сировина, која се сврстава у подгрупу 15410 
                       - производњу рибљих супа, која се сврстава у подгрупу 15890 
     
    153                  Прерада и конзервисање воћа и поврћа 
     
         1531   15310    Прерада и конзервисање кромпира 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - производњу полуготовог смрзнутог кромпира 
                       - производњу сушеног пиреа од кромпира 
                       - производњу помфрита и сличних производа 
                       - производњу чипса (врускавог кромпира) 
                       - производњу брашна, прекрупе и др., од кромпира 
     
                Ова делатност обухвата и: 
                       - индустријско љушћење кромпира 
     
         1532   15320    Производња сокова од воћа и поврћа 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - производњу чистих сокова од воћа или поврћа 
     
         1533   15330    Прерада и конзервисање воћа и поврћа, на другом месту непоменути 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - конзервисање воћа, плодова орахоплодница или поврћа замрзавањем, 
                сушењем, стављањем у уље или сирће, стављањем у конзерве и др. 
                       - производњу прехрамбених производа од воћа или поврћа 
                       - производњу џема, мармеладе, воћних желеа и других пихтијастих маса 
                       - производњу готових јела од поврћа 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - производњу брашна или прекрупе од сушеног махунастог 
                поврћа, која се сврстава у подгрупу 15610 
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                       - конзервисање воћа и плодова орахоплодница у шећеру, 
                које се сврстава у подгрупу 15842 
     
    154                  Производња биљних и животињских уља и масти 
     
         1541   15410    Производња сирових уља и масти 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - производњу сирових биљних уља: маслиново, сојино, палмино, 
                сунцокретово уље, уље из памучног семена, уље од репице или 
                слачице, ланено уље и др. 
                       - производњу неодмашћеног брашна и прекрупе млевењем уљаног 
                семења, плодова уљаних орахоплодница и уљаних коштица и др. 
     
                Ова делатност обухвата и: 
                       - производњу нејестивих животињских уља и масти 
                       - производњу рибљег уља и уља од морских сисара 
                       - нуспроизводе ове делатности: памучни линтерс (отпадно памучно влакно), 
                уљане погаче и др. 
     
                         Ова делатност не обухвата: 
                       - топљење и пречишћавање сала и других јестивих животињских масти, 
                које се сврстава у подгрупу 15130 
                       - влажно млевење житарица, које се сврстава у подгрупу 15620 
     
         1542   15420    Производња рафинираних уља и масти 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - производњу рафинираних биљних уља: маслиново, сојино и др. 
                       - обраду биљних уља дувањем, кувањем, оксидацијом, полимеризацијом, 
                дехидратацијом, хидрогенизацијом и др. 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - производњу нејестивих животињских уља и масти, која се сврстава у подгрупу 15410 
                       - производњу рибљег уља и уља од морских сисара, која се сврстава у подгрупу 15410 
     
         1543   15430    Производња маргарина и сличних јестивих масти 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - производњу маргарина и сличних намаза 
                       - производњу мешаних масноћа за кување 
     
    155                  Прерада и конзервисање млека 
     
         1551   15510    Производња млечних производа 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - производњу свежег течног млека, пастеризованог, стерилизованог и 
                хомогенизованог 
                       - производњу павлаке од свежег течног млека, пастеризованог, 
                стерилизовног и хомогенизованог 
                       - производњу млека у праху или кондензованог млека, заслађеног или незаслађеног 
                       - производњу маслаца 
                       - производњу јогурта 
                       - производњу сира и урде 
                       - производњу сурутке 
                       - производњу казеина, млечног шећера (лактозе) и др. 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - производњу свеже помуженог крављег млека, која се сврстава у подгрупу 01210 
     
         1552   15520    Производња сладоледа и других смрзнутих смеса 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - производњу сладоледа и других јестивих смрзнутих смеса као што је шербет 
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                Ова делатност не обухвата: 
                       - производњу "печене аљаске" и сличних производа, која се сврстава у подгрупу 15822 
                       - производњу сладоледа у сладоледарским радњама, која се сврстава у подгрупу 55400 
     
    156                  Производња млинских производа, скроба и производа од скроба 
     
         1561   15610    Производња млинских производа 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - млевење жита: производња брашна, гриза, прекрупе или пелета од 
                пшенице, ражи, овса, кукуруза и других жита 
                       - обраду пиринча: производња бланшираног, полираног, глазирнаог, 
                делимично куваног или конвертованог пиринча 
                       - производњу пиринчаног брашна 
                       - млевење поврћа: производња брашна и прекрупе од сушеног махунастог 
                поврћа, корења, гомоља или јестивих плодова орахоплодница 
                       - производњу житних оброка 
                       - производњу мешавине брашна припремљене за хлеб, колаче, ситно суво 
                пециво, палачинке и др. 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - производњу брашна и прекрупе од кромпира, која се сврстава у подгрупу 15310 
                       - влажно млевење житарица, које се сврстава у подгрупу 15620 
     
         1562   15620    Производња скроба и производа од скроба 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - производњу скроба од пиринча, кромпира, кукуруза и др. 
                       - влажно млевење житарица 
                       - производњу глукозе, сирупа од глукозе, малтозе и др. 
                       - производњу глутена 
                       - производњу тапиоке и др. 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - производњу шећера из трске или репе, која се сврстава у подгрупу 15830 
                       - производњу лактозе, која се сврстава у подгрупу 15510 
     
    157                  Производња готове хране за животиње 
     
         1571   15710    Производња готове хране за узгој животиња 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - производњу готове хране за узгој животиња, укључујући и додатке храни 
     
         1572   15720    Производња готове хране за кућне љубимце 
     
    158                  Производња осталих прехрамбених производа 
     
         1581            Производња хлеба, пецива, колача и других неконзервисаних производа од теста 
     
                15811    Производња хлеба и пецива 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - производњу хлеба и пецива 
                Ова делатност не обухвата: 
                       - производњу хлеба и пецива у ресторанима, која се сврстава у подгрупу 55300 
     
                15812    Производња свежих колача и других неконзервисаних производа од теста 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - производњу свежих тестенина, колача, торти, пита и др. 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - производњу конзервисаних производа од теста, која се сврстава у подгрупу 15850 
                       - производњу конзервисаних производа од теста у ресторанима, 
                која се сврстава у подгрупу 55300 
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         1582            Производња двопека и кекса; производња пецива, колача и других 
                         конзервисаних производа од теста 
     
                15821    Производња кекса 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - производњу кекса 
     
                15822    Производња двопека, конзервисаног пецива, колача и других 
                         конзервисаних производа од теста 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - производњу двопека и "сувих" пекарских производа 
                       - производњу конзервисаних производа од теста и конзервисаних колача 
                       - производњу слатких или сланих производа за грицкање 
     
         1583   15830    Производња шећера 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - производњу и рафинацију шећера или супститута шећера из сокова трске, 
                         репе, јавора, палме и др. 
     
                         Ова делатност не обухвата: 
                       - производњу глукозе и сирупа од глукозе и малтозе, која се сврстава у подгрупу 15620 
     
         1584            Производња какаа, чоколаде и кондиторских производа 
     
                15841    Производња какаа, чоколаде и чоколадних производа 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - производњу какаа, какао-маслаца, какао-масти, какао-уља и др. 
                       - производњу чоколаде 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - производњу какао-зрна, која се сврстава у подгрупу 01133 
     
                15842    Производња бонбона и других кондиторских производа 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - производњу кондиторских производа 
                       - производњу гума за жвакање 
                       - конзервисање у шећеру воћа, плодова орахоплодница, кора од воћа 
                и других делова биљака 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - производњу сукрозе, која се сврстава у подгрупу 15830 
                       - пржење плодова орахоплодница, које се сврстава у подгрупу 15890 
     
         1585   15850    Производња макарона, резанаца, кускуса и сличних производа од брашна 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - производњу тестенина као што су макароне и резанци, кувани или 
                некувани, пуњени или непуњени 
                       - производњу кускуса и др. 
     
         1586   15860    Прерада чаја и кафе 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - декофеинизирање и пржење кафе 
                       - производњу производа од кафе: 
                       . млевена кафа 
                       . инстант-кафа (растворљива кафа) 
                       . екстракти и концентрати кафе 
                       - производњу замена за кафу 
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                       - производњу мешавине чаја и мате чаја 
                       - паковање чаја, укључујући и паковање у кесице 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - производњу чаја везану за узгој чаја на плантажама, 
                која се сврстава у подгрупу 01133 
     
         1587   15870    Производња зачина и других додатака храни 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - производњу зачина, сосова и других додатака: 
                       . мајонез, брашно и гриз од слачице, сенф и др. 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - гајење зачинског биља, које се сврстава у подгрупу 01133 
                       - производњу сирћета, која се сврстава у подгрупу 15890 
                       - производњу кухињске соли, која се сврстава у подгрупе 14401 и 14402 
     
         1588   15880    Производња хомогенизованих хранљивих препарата и дијететске хране 
     
                Ова делатност обухвата: 
                       - производњу хране за посебне дијететске сврхе: 
                       . храна за одојчад 
                       . млечна и друга допунска храна 
                       . храна за бебе 
                       . нискокалорична храна и храна са смањеном калоричном вредношћу намењена 
                за регулисање телесне тежине 
                       . дијетална храна за специјалне медицинске сврхе 
                       . храна са смањеним садржајем натријума, укључујући и дијеталне соли са 
                смањеним садржајем натријума или без натријума 
                       . храна без глутена 
                       . храна за употребу при јаким физичким напорима, посебно за спортисте 
                       . храна за дијабетичаре и др. 
     
         1589   15890    Производња осталих прехрамбених производа, на другом месту непоменута 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - производњу супа и чорби 
                       - производњу сирћета, квасца, јаја у праху и др. 
                       - пржење плодова орахоплодница, производњу прехрамбених производа с 
                плодовима орахоплодница и производња намаза, као што су чоколадни 
                         преливи за хлеб и др. 
     
    159                  Производња пића 
     
         1591   15910    Производња дестилованих алкохолних пића 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - производњу дестилованих, питких алкохолних пића: виски, 
                ракија, џин, кордијал (врста горког ликера), ликер и др. 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - производњу недестилованих алкохолних пића, 
                         која се сврстава у подгрупе 15920, 15930 и 15940 
         1592   15920    Производња етил-алкохола из ферментисаних материјала 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - производњу етил-алкохола из ферментисаних материјала 
                       - производњу шпирита 
     
         1593   15930    Производња вина из свежег грожђа 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - производњу вина: 
                       . стона вина 
                       . остала вина 
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                       - производњу пенушавих вина 
                       - производњу вина од шире 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - флаширање и паковање вина без обраде и неге, 
                који се сврставају у подгрупе 51170 и 74820 
                       - производњу вина у организацијама које узгајају грожђе, 
                која се сврстава у подгрупу 01132 
     
         1594   15940    Производња јабуковаче и вина од осталог воћа 
     
         1595   15950    Производња осталих недестилованих ферментисаних пића 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - производњу осталих недестилованих ферментисаних пића као што су 
                         медовина, саке (вино од пиринча) и др. 
     
         1596   15960    Производња пива 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - врење пива 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - производњу квасца, која се сврстава у подгрупу 15890 
     
         1597   15970    Производња слада 
     
         1598            Производња минералне воде и освежавајућих пића 
     
                15981    Производња минералне воде 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - флаширање воде, укључујући и производњу природних минералних вода 
     
                15982    Производња освежавајућих пића 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - производњу освежавајућих пића: 
                       . безалкохолне ароматизоване и/или заслађене воде: лимунада, оранжада, кола и др. 
                       . освежавајућа пића с природним екстрактима: тоник и др. 
                       . воћни напитци 
                       - производњу сирупа 
                       - производњу прашкова за освежавајућа пића 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - производњу чистих сокова од воћа и поврћа, која се сврстава у подгрупу 15320 
     
16  160  1600            Производња дуванских производа 
     
                16001    Ферментација дувана 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - природну или вештачку ферментацију дувана 
                Ова делатност не обухвата: 
                       - гајање дувана или претходну обраду дувана, који се сврставају у подгрупу 01110 
     
                16002    Прерада дувана 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - производњу хомогенизованог или реконституисаног дувана 
                       - производњу дуванских производа: цигарете, дуван за цигарете, цигаре, 
                дуван за лулу, дуван за жвакање, бурмут и др. 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - гајање дувана или претходну обраду дувана, који се сврставају у подгрупу 01110 
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     Подсектор ГБ                         ПРОИЗВОДЊА ТЕКСТИЛА И ТЕКСТИЛНИХ ПРОИЗВОДА 
     
17                       Производња текстилних предива и тканина 
     
    171                  Производња текстилних предива 
     
         1711   17110    Производња предива памучног типа 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - припремне операције на влакнима памучног типа, влачење и чешљање 
                       - производњу предива памучног типа, било од памучних или вештачких 
                или синтетичких влакана, за ткање, плетење и др. 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - чишћење памука, које се сврстава у подгрупу 01413 
                       - производњу конца за шивење, која се сврстава у подгрупу 17160 
     
         1712   17120    Производња предива вуненог типа 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - припремне операције на влакнима вуненог типа: одмашћивање и 
                карбонизовање вуне и влачење 
                       - производњу предива вуненога типа, било од вунених или вештачких 
                или синтетичких влакана, за ткање, плетење и др. 
     
         1713   17130    Производња предива од чешљаних влакана 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - чешљање дугачких влакана 
                       - производњу предива од чешљаних влакана било вунених или вештачких 
                или синтетичких, за ткање, плетење и др. 
                       - припрему и предење влакана од получешљане вуне (влачена али 
                         непотпуно чешљана) 
     
         1714   17140    Производња предива ланеног типа 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - трљање лана 
                       - производњу предива ланеног типа, било од ланених или вештачких 
                или синтетичких влакана, за ткање, плетење и др. 
     
         1715   17150    Производња предива свиленог типа, укључујући и из отпадака; упредање 
                         и сновање синтетичких или вештачких влакана 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - намотавање, прање и одмотавање свиле 
                       - влачење и чешљање отпадака од свиле 
                       - производњу предива свиленог типа, било од свилених или вештачких 
                или синтетичких влакана, за ткање, плетење и др. 
                       - текстурирање, упредање, дублирање, каблирање и бојење предива од 
                вештачких или синтетичких филамената 
     
         1716   17160    Производња конца за шивење 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - производњу конца за шивење од било ког текстилног материјала, 
                укључујући и мешавине 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - производњу предива за плетење и кукичање, која се 
                сврстава у подгрупе 17110 до 17150 и подгрупу 17170 
     
         1717   17170    Производња осталих текстилних предива 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - припремне операције и предење осталих текстилних влакана, 
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                као што су јута и ликаста влакна 
     
     
                Ова делатност обухвата и: 
                       - производњу предива од папира 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - производњу стаклених влакана, која се сврстава у подгрупу 26140 
                       - производњу синтетичких или вештачких влакана и каблова и производњу 
                једножичног предива (укључујући и предива велике јачине и предива за 
                тепихе), од синтетичких или вештачких влакана, која се сврстава у подгрупу 24700 
                       - предење азбестних влакана, које се сврстава у подгрупу 26820 
     
    172                  Производња тканина 
     
         1721   17210    Производња тканина памучног типа 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - производњу широких тканина памучног типа, било од памучних 
                или вештачких или синтетичких предива 
     
                Ова делатност обухвата и: 
                       - производњу тканог буклеа, жанила-тканина, фротира, газе и др. 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - производњу подних покривки од текстила, која се сврстава у подгрупу 17510 
                       - производњу узаних тканина, која се сврстава у подгрупу 17540 
                       - производњу плетених и кукичаних тканина, која се сврстава у гране 176 и 177 
                       - производњу нетканог текстила, која се сврстава у подгрупу 17530 
     
         1722   17220    Производња тканина вуненог типа 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - производњу широких тканина вуненога типа, било од вунених 
                или вештачких или синтетичких предива 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - производњу плетених и кукичаних тканина, која се сврстава у грану 176 
                       - производњу прекривача за под од текстила, која се сврстава у подгрупу 17510 
                       - производњу нетканог текстила, која се сврстава у подгрупу 17530 
     
         1723   17230    Производња тканина од чешљаног предива 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - производњу широких тканина од чешљаних предива било од 
                вунених или вештачких или синтетичких 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - производњу плетених и кукичаних тканина, која се сврстава у грану 176 
                       - производњу прекривача за под од текстила, која се сврстава у подгрупу 17510 
                       - производњу нетканог текстила, која се сврстава у подгрупу 17530 
     
         1724   17240    Производња тканина свиленог типа 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - производњу широких тканина свиленог типа, било од свилених или 
                вештачких или синтетичких предива 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - производњу нетканог текстила, која се сврстава у подгрупу 17530 
     
         1725   17250    Производња осталих текстилних тканина 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - производњу осталих широких тканина од лана, рамије, конопље, 
                јуте и других ликастих влакана и специјалних предива 
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                Ова делатност обухвата и: 
                       - производњу тканина од стаклених влакана 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - ткање азбестних тканина, које се сврстава у подгрупу 26820 
                       - производњу прекривача за под од текстила, која се сврстава у подгрупу 17510 
                       - производњу нетканог текстила, која се сврстава у подгрупу 17530 
     
    173  1730   17300    Довршавање тканина 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - бељење, бојење и штампање тканина (укључујући и термо-штампање) 
                       - дораду, сушење, парење, скупљање, поправљање, санфоризирање 
                и мерцеризацију 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - импрегнисање, превлачење, прекривање и ламинирање текстилних тканина 
                пластичним масама, које се сврстава у подгрупу 17540 
     
    174  1740            Производња готових текстилних предмета, осим одеће 
     
                17401    Производња рубља за домаћинство 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - производњу готових производа од било ког текстилног материјала, 
                укључујући и производе од плетених или кукичаних тканина: 
                       . постељина, стоно, тоалетно и кухињско рубље 
                       . покривачи, јоргани, јастуци, јастучићи, јастучићи за косу, вреће 
                за спавање и др. 
                       - производњу готових производа за опремање просторија: 
                       . завесе, застори, ролетне, прекривачи за кревете, прекривачи за 
                намештај или машине и др. 
                       . крпе за прашину, крпе за судове и др. 
     
                Ова делатност обухвата и: 
                       - производњу ручно тканих таписерија 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - производњу текстилних производа за техничке сврхе, 
                         која се сврстава у подгрупу 17530 
     
                17402    Производња тешке конфекције 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - производњу церада, шатора, производа за камповање, једара, 
                заштитника за сунце, прекривача за кола и др. 
     
                17403    Производња ћебади 
     
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - производњу ћебади, од свих врста материјала, укључујући и ћебад за путовања 
     
                Ова делатност обухвата и: 
                       - производњу делова од текстила за електричну ћебад 
     
                17404    Производња осталих готових текстилних предмета, осим одеће 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - производњу готових производа од било ког текстилног материјала, 
                укључујући и производе од плетених или кукичаних тканина: 
                       . заставе, барјаци, заставице и др. 
                       . појасеви за спасавање, падобрани и др. 
     
                Ова делатност не обухвата: 
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                       - производњу текстилних производа за техничке сврхе, 
                која се сврстава у подгрупу 17530 
     
    175                  Производња осталих текстилних предмета 
     
         1751   17510    Производња тепиха и прекривача за под 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - производњу текстилних производа, укључујући и машински тканих 
                покриваче за под: теписи, поњаве, асуре, покривачи и др. 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - производњу асура и покривача од плетарских материјала, 
                која се сврстава у подгрупу 20522 
                       - производњу прекривача за под од плуте, гуме или пластичних 
                материјала, чак и у случају када су на основи од текстила, 
                која се сврстава у подгрупе 20521, 25130 и 25230 
                       - производњу линолеума или других тврдих прекривача за под, 
                која се сврстава у подгрупу 36633 
     
         1752   17520    Производња ужади, канапа, плетеница и мрежа 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - производњу плетеница, ужади, канапа и конопаца (каблова) од текстилних 
                влакана, трака или сличних материјала, без обзира на то да ли су 
                импрегнисани, превучени, покривени или обложени гумом или пластичном масом 
                       - производњу чворованих мрежа од упреденог конца, ужади или канапа 
                       - производњу производа од канапа или мрежа: рибарске мреже, одбојници 
                за бродове, јастуци за истоварање, омче за терет, конопци и ужад 
                опремљени металним прстеновима и др. 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - производњу мрежа за косу, која се сврстава у подгрупу 18240 
     
         1753   17530    Производња нетканог текстила и предмета од 
                         нетканог текстила, осим одеће 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - производњу нетканог текстила и предмета од нетканог текстила, осим одеће 
     
         1754   17540    Производња осталих текстилних предмета, на другом месту непоменута 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - производњу узаних тканина, укључујући и тканине на основи без потке, 
                састављених помоћу лепљивих материјала 
                       - производњу филца 
                       - производњу етикета, значака и др. 
                       - производњу украсних предмета: плетенице, ресе, помпони и др. 
                       - производњу тила и других мрежастих тканина или чипке у комадима и тракама 
                или у мотивима везених тканина 
                       - производњу тканина импрегнисаних, превучених, прекривених или ламинираних 
                пластичном масом 
                       - производњу текстилне вате и производа од вате: 
                       . хигијенски уложци, тампони и др. 
                       - производњу метализираног или обавијеног предива, гумених нити обавијених 
                текстилним материјалом, текстилног предива или трака импрегнисаних, 
                превучених или обложених гумом или пластичном масом 
                       - производњу разних тканина: 
                       . корд-тканине велике чврстоће од вештачког предива за гуме за возила, 
                сликарско платно припремљено за употребу, тканине за коричење 
                књига и сличне јаке текстилне тканине и тканине превучене гумом или 
                другим супстанцама 
                       - производњу разних текстилних производа: фитиљи, ватроотпорне мрежице 
                за гас, црева за шмркове, машинско ремење, бескрајне траке, тканине за 
                сита, тканине за филтрирање и др. 
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                Ова делатност не обухвата: 
                       - производњу машински рађених покривача за под, 
                која се сврстава у подгрупу 17510 
                       - производњу платна од плетене металне жице, која се сврстава у подгрупу 28730 
     
    176  1760   17600    Производња плетених и кукичаних тканина 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - производњу плетених и кукичаних тканина: 
                       . букле и фротир тканине 
                       . мрежасте тканине и тканине за постављање на прозоре плетене на 
                "рацхел" или сличним машинама 
                       . остале плетене и кукичане тканине 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - производњу мрежастих тканина и тканина за постављање на прозоре од чипке, 
                         плетених на "рацхел" или сличним машинама, која се сврстава у подгрупу 17540 
     
    177                  Производња плетених и кукичаних производа 
     
         1771   17710    Производња плетених и кукичаних чарапа 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - производњу чарапа, укључујући и кратке чарапе, трико-чарапе и хула-хоп чарапе 
     
         1772   17720    Производња плетених и кукичаних пуловера, прслука и сличних производа 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - производњу плетених или кукичаних пуловера, џемпера, прслука и 
                         сличних производа 
     
18                       Производња одевних предмета; дорада и бојење крзна 
     
    181  1810   18100    Производња кожне одеће 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - производњу одеће од коже или имитације коже 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - производњу кожних спортских рукавица и спортских покривки за главу, 
                која се сврстава у подгрупу 36400 
     
    182                  Производња осталих одевних предмета и прибора 
     
         1821   18210    Производња радне одеће 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - производњу радне одеће 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - производњу обуће, која се сврстава у подгрупе 19301 до 19303 
                       - производњу одеће од гуме или пластичних маса која није шивена већ само лепљена, 
                која се сврстава у подгрупе 25130 и 25240 
                       - производњу сигурносних покривки за главу, која се сврстава у подгрупе 25240 и 28750 
                       - поправку одевних предмета, која се сврстава у подгрупу 52740 
     
         1822   18220    Производња остале одеће 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - производњу остале одеће израђене од материјала, као што су ткане, 
                плетене или кукичане тканине, неткани текстил и др., за мушкарце, 
                жене и децу: 
                       . капути, одела, комплети, јакне, панталоне, сукње и др. 
     
                Ова делатност обухвата и: 
                       - шивење по наруџбини 
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                Ова делатност не обухвата: 
                       - производњу одевних предмета од крзна, која се сврстава у подгрупу 18300 
                       - производњу одевних предмета од гуме или пластичних маса који нису шивени 
                већ само лепљени, која се сврстава у подгрупе 25130 и 25240 
                       - поправку одевних предмета, која се сврстава у подгрупу 52740 
     
         1823   18230    Производња рубља 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - производњу рубља од материјала као што су ткане, плетене или 
                кукичане тканине, чипке и др., за мушкарце, жене и децу: 
                       . кошуље, гаћице, пижаме, спаваћице, кућни огртачи, блузе, 
                комбинезони, грудњаци, корсети и др. 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - поправку одевних предмета, која се сврстава у подгрупу 52740 
     
         1824   18240    Производња осталих одевних предмета и прибора 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - производњу одеће за бебе, тренерки, одела за скијање, костима за купање и др. 
                       - производњу шешира и капа 
                       - производњу осталог прибора за одевање: рукавице, појасеви, шалови, машне, 
                кравате, мреже за косу и др. 
     
                Ова делатност обухвата и: 
                       - производњу покривки за главу од крзна 
                       - производњу обуће од текстилног материјала без додатних ђонова 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - производњу сигурносних покривки за главу, која се сврстава у подгрупе 25240 и 28750 
                       - производњу кожних спортских рукавица и спортских покривки за главу, 
                која се сврстава у подгрупу 36400 
                       - поправку одевних предмета, која се сврстава у подгрупу 52740 
     
    183  1830   18300    Дорада и бојење крзна; производња предмета од крзна 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - дораду и бојење крзна и кожа с длаком: стругање, чешагијање, 
                штављење, бељење, шишање и чупање; бојење крзна 
                       - производњу производа од крзна: 
                       . крзнена одећа и прибор 
                       . разни производи од крзна: простирке, непуњени јастуци, индустријске 
                крпе за полирање и др. 
                       - спајање крзнених одсечака у друге облике као што су плоче, траке и др. 
     
     
                Ова делатност обухвата и: 
                       - производњу вештачког крзна и производа од вештачког крзна 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - производњу сировог крзна, која се сврстава у подгрупе 01250 и 01500 
                       - производњу сирових кожа, која се сврстава у подгрупу 15110 
                       - производњу имитације крзна (материјал с дугом длаком добијен ткањем 
                или плетењем), која се сврстава у грану 172 и подгрупу 17600 
                       - производњу крзнених шешира, која се сврстава у подгрупу 18240 
                       - производњу чизама и ципела с крзненим деловима, 
                која се сврстава у подгрупе 19301 до 19303 
     
     Подсектор ГВ                         ПРЕРАДА КОЖЕ И ПРОИЗВОДЊА ПРЕДМЕТА ОД КОЖЕ 
     
19                       Штављење и дорада коже; производња кофера, ручних торби, 
                         седала, сарачких производа и обуће 
     
    191  1910   19100    Штављење и дорада коже 
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                         Ова делатност обухвата: 
                       - производњу штављене коже 
                       - производњу семишоване, пергаментне, патент или метализиране коже 
                       - производњу вештачке коже од кожних отпадака 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - производњу сирових кожа, која се сврстава у подгрупу 15110 
                       - производњу кожне одеће, која се сврстава у подгрупу 18100 
                       - штављење и дораду крзна и кожа с длаком, који се сврставају у подгрупу 18300 
                       - производњу имитације коже која се не заснива на природној кожи, 
                         која се сврстава у грану 172 и подгрупе 25130 и 25240 
     
    192  1920   19200    Производња кофера, ручних торби и сличних предмета, седала 
                         и других сарачких производа 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - производњу кофера, ручних торби и сличних предмета од коже, вештачке 
                коже или било ког другог материјала, као што су пластичне фолије, 
                текстилни материјали, вулканфибер и картон, ако се примењује иста 
                технологија као за кожу 
                       - производњу каишева за сатове 
                       - производњу разних производа од коже и вештачке коже: појасеви за вожњу, 
                прибор за паковање и др. 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - производњу кожне одеће, која се сврстава у подгрупу 18100 
                       - производњу кожних рукавица и шешира, која се сврстава у подгрупу 18240 
                       - производњу кожне обуће, која се сврстава у подгрупу 19301 
                       - производњу каишева за сатове од метала, која се сврстава у подгрупе 33500 и 36220 
     
    193  1930            Производња обуће 
     
                19301    Производња кожне обуће 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - производњу кожне обуће за све сврхе, направљене било којим поступком 
                       - производњу камашни, глежњака и сличних производа од коже 
                       - производњу кожних делова обуће: лица (горњишта) и њихови делови, 
                спољни и унутрашњи ђонови, штикле и др. 
     
                Ова делатност обухвата и: 
                       - производњу дрвене обуће и њених делова 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - производњу ортопедских ципела, која се сврстава у подгрупу 33102 
                       - производњу обуће од текстилног материјала без додатних ђонова, 
                која се сврстава у подгрупу 18240 
                       - производњу обуће од азбеста, која се сврстава у подгрупу 26820 
     
                19302    Производња обуће од пластичних маса 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - производњу обуће од пластичних маса за све сврхе, направљене 
                било којим поступком, укључујући и ливење помоћу калупа 
                       - производњу камашни, глежњака и сличних производа од пластичних маса 
                       - производњу делова обуће од пластичних маса: лица (горњишта) и 
                њихови делови, спољни и унутрашњи ђонови, штикле и др. 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - производњу ортопедских ципела, која се сврстава у подгрупу 33102 
                       - производњу обуће од текстилног материјала без додатних ђонова, 
                која се сврстава у подгрупу 18240 
                       - производњу обуће од азбеста, која се сврстава у подгрупу 26820 
     
                19303    Производња гумене обуће 
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                         Ова делатност обухвата: 
                       - производњу гумене обуће за све сврхе, направљене било 
                којим поступком, укључујући и ливење помоћу калупа 
                       - производњу камашни, глежњака и сличних производа од гуме 
                       - производњу гумених делова обуће: лица (горњишта) и њихови 
                делови, спољни и унутрашњи ђонови, штикле и др. 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - производњу ортопедских ципела, која се сврстава у подгрупу 33102 
                       - производњу обуће од текстилног материјала без додатних ђонова, 
                која се сврстава у подгрупу 18240 
                       - производњу обуће од азбеста, која се сврстава у подгрупу 26820 
     
     Подсектор ГГ                         ПРЕРАДА ДРВЕТА И ПРОИЗВОДИ ОД ДРВЕТА 
     
20                       Прерада дрвета и производи од дрвета и плуте, осим намештаја; 
                         производња предмета од сламе и плетарских материјала 
     
    201  2010            Производња резане грађе; импрегнација дрвета 
     
                20101    Производња резане грађе 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - производњу резане грађе 
                       - производњу дрвених железничких прагова 
                       - производњу несастављене дрвене грађе за патосање (паркет, бродски под и др.) 
                       - производњу дрвене вуне, дрвног брашна, цепки, иверја и др. 
     
                Ова делатност обухвата и: 
                       - сушење дрвета 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - сечење трупаца и грубу обраду дрвета, који се сврставају у подгрупу 02010 
                       - производњу шиндре, цепаног (тесаног) дрвета, калупа и модела, 
                која се сврстава у подгрупу 20300 
     
                20102    Импрегнација дрвета 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - импрегнацију или хемијски поступак с дрветом, уз коришћење заштитних 
                         средстава или других материјала 
     
    202  2020   20200    Производња фурнирских листова, шпер-плоча, слојевитих плоча, 
                         иверица и сличних плоча и табли 
     
    203  2030   20300    Производња грађевинске столарије и елемената 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - производњу производа од дрвета намењених првенствено за 
                употребу у грађевинарству: 
                       . греде, дрво за рогове (кров), кровни подупирачи и др. 
                       . врата, прозори, капци и њихови оквири 
                       . степеници, ограде и др. 
                       . шиндра, цепано (тесано) дрво, калупи и модели 
                       - производњу дрвених монтажних зграда и њихових елемената 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - производњу несастављене дрвене грађе за патосање, 
                         која се сврстава у подгрупу 20101 
     
    204  2040   20400    Производња амбалаже од дрвета 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - производњу сандука, кутија, гајби, добоша и сличне амбалаже, од дрвета 
                       - производњу палета, бокс-палета и других поставних површина, од дрвета 
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                       - производњу буради, бачви, каца и других бачварских производа, од дрвета 
                       - производњу добоша (калемова) за каблове и др., од дрвета 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - производњу кофера, која се сврстава у подгрупу 19200 
                       - производњу сандука и кутија од плетарских материјала, 
                која се сврстава у подгрупу 20522 
     
    205                  Производња осталих производа од дрвета и производња предмета 
                         од плуте, сламе и плетарских материјала 
     
         2051   20510    Производња осталих производа од дрвета 
     
                Ова делатност обухвата: 
                       - производњу разних производа од дрвета: 
                       . дрвене дршке и делови за алат, метле, четке и др. 
                       . дрвени калупи за обућу и дрвене вешалице 
                       . дрвени прибор за кухињску употребу; зидни и стојећи сталци за одела и шешире 
                       . дрвене статуете и украси, маркетарије и интарзије од дрвета 
                       . дрвени ковчежићи и кутије за накит, прибор за јело и слични производи 
                       . дрвене шпуле, поклопци, бобине, калемови за конац и слични производи 
                од струганог дрвета 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - производњу кофера, која се сврстава у подгрупу 19200 
                       - производњу кутија за сатове, која се сврстава у подгрупу 33500 
                       - производњу намештаја, која се сврстава у грану 361 
                       - производњу лампи и опреме за осветљавање, која се сврстава у подгрупу 31500 
                       - производњу дрвене обуће, која се сврстава у подгрупу 19301 
                       - производњу дрвених играчака, која се сврстава у подгрупу 36500 
                       - производњу имитације накита, која се сврстава у подгрупу 36610 
                       - производњу четки и метли, која се сврстава у подгрупу 36620 
                       - производњу штапова за ходање и дршки за кишобране, 
                која се сврстава у подгрупу 36633 
                       - производњу шибица, која се сврстава у подгрупу 36631 
     
         2052            Производња предмета од плуте, сламе и плетарских материјала 
     
                20521    Производња предмета од плуте 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - прераду природне плуте и производњу предмета плуте: 
                       . подметачи, простирачи, застори и др. 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - производњу намештаја, која се сврстава у грану 361 
                20522    Производња предмета од сламе, прућа и других плетарских материјала 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - производњу плетеница и производа од плетарских материјала: 
                       . подметачи, простирачи, застори и др. 
                       - производњу корпарских производа и плетарске робе 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - производњу подметача, простирача и застора од текстилних материјала, 
                која се сврстава у подгрупу 17510 
                       - производњу намештаја, која се сврстава у грану 361 
     
      Подсектор ГД  
               

                       ПРОИЗВОДЊА ЦЕЛУЛОЗЕ, ПАПИРА И ПРОИЗВОДА ОД ПАПИРА;        
                       ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ И ШТАМПАЊЕ 

     
21                       Производња целулозе, папира и прозвода од папира 
     
    211                  Производња целулозе, папира и картона 
     
         2111   21110    Производња целулозе 
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                         Ова делатност обухвата: 
                       - производњу бељене, полубељене и небељене дрвне целулозе 
                механичким, хемијским (растварањем или без растварања) или 
                полухемијским поступком 
                       - одстрањивање штампарске боје и производњу целулозе од 
                старог и отпадног папира 
     
         2112   21120    Производња папира и картона 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - производњу папира и картона намењених за даљу индустријску прераду 
     
                Ова делатност обухвата и: 
                       - превлачење, прекривање и импрегнисање папира и картона 
                       - производњу крепованог и плисираног папира 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - производњу таласастог картона, која се сврстава у подгрупу 21210 
                       - производњу предмета од папира, која се сврстава у подгрупе 21220 до 21250 
     
    212                  Производња предмета од папира и картона 
     
         2121   21210    Производња таласастог папира и картона и амбалаже од папира и картона 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - производњу таласастог папира и картона 
                       - производњу амбалаже од таласастог папира и картона 
                       - производњу амбалаже од папира и картона 
                       - производњу склапајуће амбалаже од картона 
                       - производњу амбалаже од пуног картона 
                       - производњу врећа и кеса од папира 
                       - производњу канцеларијских регистратора и сличних производа 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - производњу коверата, која се сврстава у подгрупу 21230 
     
         2122   21220    Производња предмета за домаћинство, санитарне и тоалетне потребе 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - производњу предмета од папира за домаћинство и личну употребу и 
                         производа од целулозне вате: листићи за скидање шминке, марамице, 
                         убруси и салвете, тоалетни папир, хигијенски улошци и тампони, 
                         пелене за бебе и траке за пелене, шоље, чиније, послужавници и др. 
     
         2123   21230    Конфекционирање папира 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - производњу папира за штампање и писање, готовог за употребу 
                       - производњу папира за компјутерско штампање 
                       - производњу самокопирајућег папира, готовог за употребу 
                       - производњу матрица за умножавање и карбон-папира, готових за употребу 
                       - производњу гумираног и лепљивог папира, готових за употребу 
                       - производњу коверата и дописница 
                       - производњу кутија, врећица, нотеса и сличних производа који као додатак 
                имају неки од сортимената папирне конфекције 
     
         2124   21240    Производња зидних тапета 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - производњу зидних тапета и сличних позидница од папира, укључујући и зидне 
                тапете превучене винилом 
                       - производњу зидних тапета од текстила 
     
         2125   21250    Производња осталих предмета од папира и картона, на другом месту непоменута 
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                         Ова делатност обухвата: 
                       - производњу етикета (налепница) 
                       - производњу филтрир-папира и картона 
                       - производњу бобина, шпула, копсова и др., од папира и картона 
     
                       - производњу кутија за јаја и других производа за паковање, од 
                пресованог картона 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - производњу неупакованих папира и картона, која се сврстава у подгрупу 21120 
                       - производњу карата за играње, игара и играчака од папира и картона, 
                која се сврстава у подгрупу 36500 
     
22                       Издавачка делатност, штампање и репродукција снимљених медија 
     
    221                  Издавачка делатност 
     
         2211   22110    Издавање књига, брошура, музичких књига и других публикација 
     
         2212   22120    Издавање новина 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - издавање новина (дневних и периодичних) штампаних на 
                         новинској хартији, укључујући и рекламне новине 
     
         2213   22130    Издавање часописа и сличних периодичних издања 
     
         2214   22140    Издавање звучних записа 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - издавање грамофонских плоча, компакт-дискова и трака с музичким 
                         и другим звучним записима 
     
         2215   22150    Остала издавачка делатност 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - издавање: 
                       . фотографија, гравура и разгледница 
                       . реда вожњи и др. 
                       . формулара 
                       . постера и репродукција уметничких дела 
                       . осталог штампаног материјала као што су разгледнице репродуковане 
                механичким или фото-механичким поступком 
                       - микроиздавање 
     
    222                  Штампање и услужне активности у вези са штампањем 
     
         2221   22210    Штампање новина 
     
         2222   22220    Штампање, на другом месту непоменуто 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - штампање магазина и других периодичних часописа, књига и брошура, нота 
                         и нотних свезака, мапа, атласа, плаката, карата за играње, рекламних 
                         каталога, проспеката и других штампаних реклама, поштанских и таксених 
                         марака, докумената о власништву, чекова и других вредносних папира, 
                         регистара, албума, дневника, календара, пословних формулара и других 
                         комерцијалних материјала, личних трајних папирних докумената и других 
                         штампаних материјала, штампаних на штампарским машинама помоћу отисака, 
                         офсет машинама, машинама за фотогравирање, флексографским машинама и 
                         другим штампарским машинама, на машинама за умножавање, компјутерским 
                         штампачима и фото-копир и термо-копир апаратима 
     
                         Ова делатност не обухвата: 
                       - штампање етикета, које се сврстава у подгрупу 21250 
                       - издавачку делатност, која се сврстава у грану 221 
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                       - израду оригинала од стране музичара, инжењера, архитеката 
                и других аутора, која се сврстава у секторе Ј и М 
     
         2223   22230    Књиговезачки и завршни радови 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - завршне радове на уклапању штампаних листова у књиге, брошуре, магазине, 
                каталоге и др., који се обављају савијањем, састављањем, прошивањем, 
                туткалисањем, лепљењем, опшивањем и др.; злато-тисак 
                       - завршне радове на штампаном папиру или картону, као што су пословни 
                формулари, етикете, календари, рекламни материјали проспекти и др., 
                који се обављају савијањем, лепљењем, бушењем, перфорирањем, 
                         моделирањем у рељефу, превлачењем пластиком и др. 
     
         2224   22240    Репродукција и слагање 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - слагање текста и слике на филм, фотографски и обичан папир 
                       - израду сложених блокова, припремљених плоча или ваљака и других отиснутих 
                медија за коришћење при штампању у другој јединици 
     
         2225   22250    Остале активности у вези са штампањем 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - припрему и израду главног пројекта, скица, узорака, макета и других 
                репрографских производа 
                       - ручну припрему података као нпр. избор, уношење и повезивање с 
                подацима у одговарајућој бази података 
                       - остале графичке активности 
     
    223                  Репродукција снимљених медија 
     
         2231   22310    Репродукција звучних записа 
     
                Ова делатност обухвата: 
                       - репродукцију с мастер-копија грамофонских плоча, компакт-дискова 
                         и трака с музичким или другим звучним записима 
     
         2232   22320    Репродукција видео-записа 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - репродукцију са мастер-копија плоча, компакт-дискова и трака с филмским 
                         или другим видео-записима 
     
         2233   22330    Репродукција компјутерских медија 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - репродукцију с мастер-копија софтвера и података на дискове и траке 
     
     Подсектор ГЂ                         ПРОИЗВОДЊА КОКСА, ДЕРИВАТА НАФТЕ И НУКЛЕАРНОГ ГОРИВА 
     
23                       Производња кокса, деривата нафте и нуклеарног горива 
     
    231  2310   23100    Производња продуката коксовања 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - производњу кокса 
                       - производњу коксног гаса 
                       - производњу сировог катрана 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - производњу смола и кокса из смола, која се сврстава у подгрупу 24130 
                       - брикетирање каменог угља, које се сврстава у подгрупу 10100 
                       - брикетирање мрког угља и лигнита, које се сврстава у подгрупе 10201 и 10202 
     
    232  2320            Производња деривата нафте 
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                23201    Производња деривата нафте 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - производњу моторних горива: бензин, керозин и др. 
                       - производњу горива: лака, средња и тешка горива уља, рафинеријски 
                гасови као што су етан, пропан, бутан и др. 
                       - производњу базних мазивих уља и масти, укључујући и оне 
                из отпадних уља 
                       - производњу производа за петрохемијску индустрију 
                       - производњу разних производа: вајт-шпирит, вазелин, парафин и др. 
     
                23202    Производња битуменских материјала за кровове и путеве 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - производњу битуменских облога за кровове и путеве 
     
    233  2330   23300    Припремање нуклеарног горива 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - производњу обогаћеног урана 
                       - производњу горивих елемената за нуклеарне реакторе 
                       - производњу радиоактивних елемената за употребу у индустрији и медицини 
                       - обраду нуклеарног отпада 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - вађење и концентровање руда урана и торијума, које се сврстава у подгрупу 12000 
                       - производњу жутог колача, која се сврстава у подгрупу 12000 
     
     Подсектор ГЕ  
               

                       ПРОИЗВОДЊА ХЕМИКАЛИЈА, ХЕМИЈСКИХ ПРОИЗВОДА И ВЕШТАЧКИХ          
                       И СИНТЕТИЧКИХ ВЛАКАНА 

     
24                       Производња хемикалија и хемијских производа 
     
    241                  Производња основних хемикалија 
     
         2411   24110    Производња индустријских гасова 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - производњу течних или компримованих индустријских гасова: 
                       . гасовити елементи 
                       . течан или компримован ваздух 
                       . ацетилен 
                       . расхладни гасови 
                       . мешани индустријски гасови 
                       . инертни гасови као што је угљен-диоксид 
                       . гасови за изолацију и др. 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - вађење метана, етана, пропана или бутана, које се сврстава у подгрупу 11120 
                       - производњу горивих гасова као што су етан, пропан и бутан у рафинеријама 
                нафте, која се сврстава у подгрупу 23201 
     
         2412   24120    Производња боја и пигмената 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - производњу средтава за бојење и пигмената било ког порекла, 
                у основним облицима или у облику концентрата 
     
                Ова делатност обухвата и: 
                       - производњу продуката који се користе као флуоросценти или луминосценти 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - производњу готових боја и пигмената, која се сврстава у подгрупу 24300 
     
         2413   24130    Производња осталих основних неорганских хемикалија 
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                         Ова делатност обухвата: 
                       - производњу хемијских елемената, осим метала, индустријских 
                гасовитих елемената и радиоактивних елемената произведених 
                у индустрији нуклеарног горива 
                       - производњу неорганских киселина, осим азотне киселине 
                       - производњу база у чврстом стању, водених раствора натријум и 
                калијум-хидроксида и других неорганских база, осим амонијака 
                       - производњу осталих неорганских хемикалија 
                       - производњу смола и кокса из смола 
     
                Ова делатност не обухвата 
                       - производњу вештачког корунда, која се сврстава у подгрупу 26810 и производњу 
                других оксида алуминијума, која се сврстава у подгрупу 13201 
                       - производњу азотне киселине и сулфоазотних киселина, која се сврстава у подгрупу 24150 
                       - производњу амонијака, која се сврстава у подгрупу 24150 
                       - производњу амонијум-хлорида, која се сврстава у подгрупу 24150 
                       - производњу триамонијум-фосфата и амонијум-карбоната, 
                која се сврстава у подгрупу 24150 
                       - производњу нитрата и нитрита калијума, која се сврстава у подгрупу 24150 
                       - производњу хемијских супстанци које се користе за производњу лекова, 
                која се сврстава у подгрупу 24410 
     
         2414   24140    Производња осталих основних органских хемикалија 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - производњу осталих основних органских хемикалија: 
                       . засићени и незасићени ациклични угљоводоници 
                       . засићени и незасићени циклични угљоводоници 
                       . ациклични и циклични алкохоли, укључујући и синтетички етил-алкохол 
                       . монокарбонске и поликарбонске киселине, укључујући и сирћетну киселину 
                       . остала јединњења с кисоничном групом, укључујући и алдехиде, кетоне, 
                хиноне и органска једињења с двојним или поликисеоничним групама 
                       . органска једињења са азотном групом, укључујући и амине 
                       . остала органска једињења, укључујући и производе суве дестилације дрвета 
                       - производњу ћумура (угаљ биљног и животињског порекла) 
                       - производњу синтетичког глицерина и др. 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - производњу етил-алкохола из ферментисаних материјала, 
                која се сврстава у подгрупу 15920 
                       - производњу синтетичког каучука у примарним облицима, 
                која се сврстава у подгрупу 24170 
                       - производњу пластичних маса у примарним облицима, која 
                се сврстава у подгрупу 24160 
                       - производњу сировог глицерина, која се сврстава у подгрупу 24510 
                       - производњу салицилне и О-салицилне киселине, која се сврстава у подгрупу 24410 
                       - производњу хемијских супстанци које се користе за производњу лекова, 
                која се сврстава у подгрупу 24410 
                       - производњу етеричних уља, која се сврстава у подгрупу 24630 
     
         2415   24150    Производња вештачких ђубрива и азотних једињења 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - производњу вештачких ђубрива: 
                       . проста или сложена азотна, фосфорна или калијумова вештачка ђубрива 
                       . уреа, сирови природни фосфати и сирове природне калијумове соли 
                       - производњу азотних једињења: 
                       . азотна киселина и сулфоазотне киселине, амонијак, амонијум-хлорид, нитрити 
                и нитрати калијума, триамонијум-фосфати и амонијум-карбонати 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - вађење гуана, које се сврстава у подгрупу 14300 
                       - производњу хемикалија за пољопривреду, која се сврстава у подгрупу 24200 
     
         2416   24160    Производња пластичних маса, у примарним облицима 
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                         Ова делатност обухвата: 
                       - производњу пластичних маса, у примарним облицима: 
                       . полимери, укључујући и полимере етилена, пропилена, стирола, винилхлорида, 
                винилацетата, винилиденхлорида, винилалкохола и акрилата 
                       . полиамиди 
                       . фенолне и епоксидне смоле и полиуретани 
                       . алкидне и полиестерске смоле и полиетри 
                       . силикони 
                       . измењивачи јона на бази полимера и др. 
     
                Ова делатност обухвата и: 
                       - производњу целулозе 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - рециклажу пластичних маса, која се сврстава у подгрупу 37200 
     
         2417   24170    Производња синтетичког каучука, у примарним облицима 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - прозводњу синтетичког каучука у примарним облицима или у облику 
                плоча, листова и трака: 
                       . синтетички каучук 
                       . фактис 
                       - производњу мешавина синтетичког каучука и природног каучука или 
                каучуку сличних гума (нпр. балата) 
     
    242  2420   24200    Производња пестицида и других хемикалија за пољопривреду 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - производњу инсектицида, родентицида, фунгицида, хербицида, 
                средстава против клијања, средстава за регулацију раста 
                биљака, дезинфектаната и других хемикалија за пољопривреду 
                које нису класификоване на другом месту 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - производњу вештачких ђубрива и азотних једињења, 
                која се сврстава у подгрупу 24150 
     
    243  2430   24300    Производња боја, лакова и сличних премаза, графичких боја и китова 
     
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - производњу боја, лакова, емајла и лак-боја 
                       - производњу припремљених пигмената и припремљених средстава за замућивање 
                и бојење, стакластог емајла, глазура, превлака и сличних препарата 
                       - производњу китова 
                       - производњу заптивних смеса и сличних неватросталних средстава 
                за заптивање и површинско облагање (китови и др.) 
                       - производњу сложених органских растварача и разређивача и производњу 
                припремљених средстава за скидање боја, лакова и др. 
                       - производњу графичких боја 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - производњу боја и пигмената, која се сврстава у подгрупу 24120 
                       - производњу мастила и туша, која се сврстава у подгрупу 24660 
     
    244                  Производња фармацеутских продуката, медицинских хемикалија 
                         и биљних препарата 
     
         2441   24410    Производња основних фармацеутских сировина 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - испитивање, усавршавање и производњу активних супстанци које 
                се користе у производњи фармацеутских препарата 
                       - прераду крви 
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                Ова делатност обухвата и: 
                       - производњу хемијски чистих шећера 
                       - прераду жлезда и производњу екстраката из жлезда 
     
         2442   24420    Производња фармацеутских препарата 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - производњу лекова: 
                       . антисеруми и друге фракције крви 
                       . вакцине 
                       . разноврсни медикаменти, укључујући и хомеопатске препарате 
                       - производњу хемијских контрацептивних средстава за спољну употребу 
                и хормонских контрацептивних преперата 
                       - производњу пунила за зубарство и цемента за реконструкцију костију 
     
                Ова делатност обухвата и: 
                       - производњу медицински импрегниране вате, газе, завоја, бандажног 
                         материјала, хируршког кетгута и др. 
     
    245                  Производња сапуна и детерџената, препарата за чишћење и 
                         полирање, парфема и таолетних препарата 
     
         2451   24510    Производња сапуна и детерџената, препарата за чишћење и полирање 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - производњу органских површински активних супстанци 
                       - производњу сапуна 
                       - производњу сировог глицерина 
                       - производњу површински активних препарата: 
                       . прашкови за прање у чврстом или течном стању и детерџенти 
                       . препарати за прање посуђа 
                       . омекшивачи за текстил 
                       - производњу препарата за чишћење и полирање: 
                       . препарати за парфимисање или дезодорисање просторија 
                       . вештачки воскови и препарати на бази воскова 
                       . политуре и креме за кожу, дрво, каросерије, стакло, метал и др. 
                       . пасте и прашкови за чишћење и др. 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - производњу синтетичког глицерина, која се сврстава у подгрупу 24140 
     
         2452   24520    Производња парфема и тоалетних препарата 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - производњу парфема и тоалетних препарата: 
                       . парфеми и тоалетне воде 
                       . препарати за улепшавање и шминкање 
                       . препарати за заштиту од сунца и препарати за појачавање пигментације 
                при сунчању 
                       . препарати за маникир и педикир 
                       . шампони и лакови за косу, препарати за коврџање и исправљање косе 
                       . пасте за зубе и препарати за оралну хигијену, укључујући и препарате 
                за причвршћивање зубних протеза 
                       . препарати за бријање 
                       . дезодоранси и соли за купање 
                       . депилатори и др. 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - екстракцију и пречишћавање етеричних уља, која се сврстава у подгрупу 24630 
     
    246                  Производња осталих хемијских производа 
     
         2461   24610    Производња експлозива 
     
                         Ова делатност обухвата: 
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                       - производњу барута 
                       - производњу експлозива 
                       - производњу пиротехничких производа 
     
         2462   24620    Производња туткала и желатина 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - производњу желатина и његових деривата, лепкова и припремљених лепила, 
                         укључујући и лепљива средства на бази гуме 
     
         2463   24630    Производња етеричних уља 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - производњу екстракта из природних ароматичних продуката 
                       - производњу резиноида 
                       - производњу ароматичних дестилованих вода 
                       - производњу мешавина етеричних уља с природним или другим ароматичним 
                производима за употребу у производњи парфема или прехрамбених производа 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - производњу синтетичких ароматичних производа, која се сврстава у подгрупу 24140 
                       - производњу парфема и тоалетних препарата, која се сврстава у подгрупу 24520 
     
         2464   24640    Производња фотографског хемијског материјала 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - производњу фотограрфских плоча, филмова, папира и других на светлост 
                осетљивих али неосветљених материјала 
                       - производњу хемијских препарата за фотографске сврхе 
     
         2465   24650    Производња готових неснимљених медија 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - производњу неснимљених медија припремљених за снимање звучних 
                или видео-записа 
                       - производњу неснимљених дискова и трака за рачунаре 
     
         2466   24660    Производња осталих хемијских производа, на другом месту непоменута 
     
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - производњу различитих хемијских производа: 
                       . пептони и њихови деривати и друге протеинске супстанце и њихови 
                деривати који нису класификовани на другом месту 
                       . хемијски модификована уља и масти 
                       . средства за довршавање текстила и коже 
                       . прахови и пасте за заваривање, тврдо или меко лемљење 
                       . средства за одмашћивање метала 
                       . припремљени адитиви за цемент 
                       . активни угаљ, додаци мазивим уљима, убрзивачи за гуму, катализатори 
                и други хемијски производи за употребу у индустрији 
                       . антидетонатори, антифриз-препарати, течности за хидрауличне преносе 
                       . сложени лабораторијски и дијагностички препарати и др. 
     
                Ова делатност обухвата и: 
                       - производњу мастила и туша 
     
    247  2470   24700    Производња вештачких и синтетичких влакана 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - производњу вештачких и синтетичких дугих влакана 
                       - производњу вештачких и синтетичких сечених влакана, невлачених, 
                нечешљаних нити на други начин припреманих за предење 
                       - производњу вештачких и синтетичких једножичних предива, укључујући и 
                предиво високе чврстоће и текстурирана предива 
                       - производњу вештачких и синтетичких монофиламената или трака 
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                Ова делатност не обухвата: 
                       - производњу конца за шивење, која се сврстава у подгрупу 17160 
                       - предење вештачких и синтетичких влакана, које се сврстава у грану 171 
     
     
     
     Подсектор ГЖ                         ПРОИЗВОДЊА ПРОИЗВОДА ОД ГУМЕ И ПРОИЗВОДА ОД ПЛАСТИЧНИХ МАСА 
     
25                       Производња производа од гуме и производа од пластичних маса 
     
    251                  Производња производа од гуме 
     
         2511   25110    Производња гума за возила 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - производњу гума за моторна возила, опрему, покретне машине 
                и друге потребе: 
                       . пнеуматске гуме 
                       . пуне гуме 
                       - производњу унутрашњих гума 
                       - производњу изменљивих делова за спољне гуме, зидних штитника, трака за 
                протектирање спољних гума и др. 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - производњу материјала од гуме за поправку гума, која се сврстава у подгрупу 25130 
                       - оправку спољних и унутрашњих гума, подешавање и замену, 
                         који се сврставају у подгрупу 50200 
     
         2512   25120    Протектирање гума за возила 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - протектирање спољних гума 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - производњу материјала од гуме за поправку гума, која се сврстава у подгрупу 25130 
                       - оправку пробушених гума, која се сврстава у подгрупу 50200 
     
         2513   25130    Производња осталих производа од гуме 
     
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - производњу осталих производа од природног или синтетичког каучука, 
                невулканизиране, вулканизиране или тврде гуме: 
                       . производњу полупроизвода од гуме: гумене плоче, листови, траке, 
                шипке и други профилисани облици 
                       . производњу готових производа од гуме: цеви, црева и шмркови, транспортне 
                траке, преносно и погонско ремење, предмети од гуме за хигијенске сврхе 
                као што су средства за контрацепцију, вештачке груди, боце за топлу воду 
                и др., гумени одевни предмети, гумени покривачи за под, гумирана текстилна 
                роба, гумене нити и каблови, гумирано предиво и тканине, гумени прстенови, 
                прирубнице и заптивачи, гумене облоге за ваљке и др. 
     
                Ова делатност обухвата и: 
                       - производњу гуменог материјала за поправке 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - производњу корд-тканина за производњу спољних гума, 
                која се сврстава у подгрупу 17540 
                       - производњу одевних предмета од еластичних тканина, која се сврстава у грану 182 
                       - производњу гумене обуће, која се сврстава у подгрупу 19303 
                       - производњу лепкова и лепљивих средстава на бази гуме, 
                која се сврстава у подгрупу 24620 
                       - производњу заменљивих делова за протектирање спољних гума, 
                која се сврстава у подгрупу 25110 
                       - производњу сплавова и чамаца на надувавање, која се сврстава у подгрупу 35120 
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                       - производњу непресвучених мадраца од пенасте гуме, која се сврстава у подгрупу 36150 
                       - производњу гумених спортских реквизита, која се сврстава у подгрупу 36400 
                       - производњу гумених игара и играчака, која се сврстава у подгрупу 36500 
                       - регенерацију гуме, која се сврстава у подгрупу 37200 
     
    252                  Производња производа од пластичних маса 
     
         2521   25210    Производња плоча, листова, цеви и профила од пластичних маса 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - производњу полупроизвода од пластичних маса: 
                       . пластичне плоче, листови, блокови, филмови, фолије, траке и др. 
                       - производњу готових производа од пластичних маса: 
                       . цеви, црева и шмркови, прибор за цеви и црева и др. 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - производњу пластичних маса у примарним облицима, која се сврстава у подгрупу 24160 
                       - производњу оптичких елемената од пластичних маса, која се сврстава у подгрупу 33400 
                       - производњу непокривених мадраца од пенопласта, која се сврстава у подгрупу 36150 
     
         2522   25220    Производња амбалаже од пластичних маса 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - производњу предмета од пластичних маса за паковање робе: 
                       . пластичне кесе, вреће, кутије, сандуци, канистери, боце и др. 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - производњу путних предмета од пластичних маса, 
                која се сврстава у подгрупу 19200 
                       - производњу предмета од синтетичког или природног каучука, 
                која се сврстава у грану 251 
                       - паковање робе, које се сврстава у подгрупу 74820 
     
         2523   25230    Производња предмета за грађевинарство од пластичних маса 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - производњу предмета за уграђивање од пластичних маса: 
                       . пластична врата, прозори, рамови, капци, жалузине, лајсне за под и др. 
                       . танкови и резервоари 
                       . подне, зидне или плафонске облоге од пластичних маса у облику 
                ролни или плочица и др. 
                       . санитарни предмети од пластичних маса као што су каде, туш-каде, 
                умиваоници, клозетске шоље, водо-котлићи и др. 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - производњу предмета од синтетичког и природног каучука, 
                која се сврстава у грану 251 
                       - производњу линолеума и тврдих подних облога, 
                која се сврстава у подгрупу 36633 
     
         2524   25240    Производња осталих производа од пластичних маса 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - производњу стоног и кухињског посуђа и предмета за тоалетне 
                потребе, од пластичних маса 
                       - производњу разноврсних производа од пластичних маса: 
                       . пластичне кациге, изолациони прибор, делови прибора за расветну опрему, 
                канцеларијска и школска опрема, одевни предмети, прибор за намештај, 
                статуете, преносно и погонско ремење и др. 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - производњу путних предмета од пластичних маса, 
                која се сврстава у подгрупу 19200 
                       - производњу обуће од пластичних маса, која се сврстава у подгрупу 19302 
                       - производњу медицинских и зубарских апарата од пластичних маса, 
                која се сврстава у подгрупу 33102 
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                       - производњу оптичких елемената од пластичних маса, 
                која се сврстава у подгрупу 33400 
                       - производњу намештаја од пластичних маса, која се сврстава у грану 361 
                       - производњу непресвучених мадраца од пенопласта, 
                која се сврстава у подгрупу 36150 
                       - производњу спортских реквизита од пластичних маса, 
                која се сврстава у подгрупу 36400 
                       - производњу игара и играчака од пластичних маса, 
                која се сврстава у подгрупу 36500 
                       - производњу линолеума и тврдих подних облога, 
                која се сврстава у подгрупу 36633 
     
      Подсектор ГЗ                         ПРОИЗВОДЊА ПРОИЗВОДА ОД ОСТАЛИХ НЕМЕТАЛНИХ МИНЕРАЛА 
     
26                       Производња производа од осталих неметалних минерала 
     
    261                  Производња стакла и производа од стакла 
     
         2611   26110    Производња равног стакла 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - производњу равног стакла, укључујући и армирано, бојено 
                         или матирано стакло 
     
         2612   26120    Обликовање и обрада равног стакла 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - производњу каљеног или слојевитог равног стакла 
                       - производњу стаклених огледала 
                       - производњу вишеслојних зидних елемената за изолацију 
     
         2613            Производња шупљег стакла 
     
                26131    Производња амбалажног стакла 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - производњу боца и другог амбалажног стакла 
     
                26132    Производња осталог шупљег стакла 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - производњу облога од стакла или кристалног стакла 
                       - производњу чаша за пиће и других производа за домаћинство од стакла 
                или кристалног стакла 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - производњу играчака од стакла, која се сврстава у подгрупу 36500 
     
         2614   26140    Производња стаклених влакана 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - производњу стаклених влакана, укључујући и стаклену вуну и 
                неткане производе од њих 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - производњу тканина од стаклених влакана, која се сврстава у подгрупу 17250 
                       - производњу каблова од оптичких влакана израђених од појединачно 
                оплаштених влакана, која се сврстава у подгрупу 31300 
                       - производњу каблова од оптичких влакана израђених од оптичких влакана 
                која нису појединачно оплаштена, која се сврстава у подгрупу 33400 
     
         2615   26150    Производња и обрада осталог стакла, укључујући 
                         и техничке стаклене производе 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - производњу производа од стакла за лабораторијске, хигијенске 
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                или фармацеутске сврхе 
                       - производњу стакла за ручне часовнике и остале сатове, оптичког 
                стакла и оптичких елемената који нису оптички обрађени 
                       - производњу стаклених предмета за израду бижутерије 
                       - производњу стаклених изолатора и изолационог прибора 
                       - производњу стаклених блокова за поплочавање 
                       - производњу стаклених шипки, цеви и др. 
     
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - производњу шприцева, која се сврстава у подгрупу 33102 
                       - производњу оптички обрађених оптичких елемената, која се сврстава у подгрупу 33400 
     
    262                  Производња неватросталних керамичких производа, осим производа за 
                         грађевинске сврхе; производња ватросталних керамичких производа 
     
         2621   26210    Производња керамичких предмета за домаћинство и украсних предмета 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - производњу стоних керамичких производа и других керамичких производа 
                за домаћинство или тоалетне сврхе 
                       - производњу статуета и других украсних предмета од керамике 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - производњу играчака од керамике, која се сврстава у подгрупу 36500 
                       - производњу имитације накита од керамике, која се сврстава у подгрупу 36610 
     
         2622   26220    Производња керамичких санитарних уређаја 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - производњу керамичких санитарних предмета, као што су каде, 
                туш-каде, умиваоници, клозетске шоље, водокотлићи и др. 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - производњу ватросталних керамичких производа, која се сврстава у подгрупу 26260 
                       - производњу керамичког грађевинског материјала, 
                која се сврстава у подгрупе 26300 и 26400 
     
         2623   26230    Производња керамичких изолатора и изолационог прибора 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - производњу керамичких изолатора и изолационог прибора 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - производњу ватросталних керамичких производа, која се сврстава у подгрупу 26260 
     
         2624   26240    Производња осталих техничких производа од керамике 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - производњу керамичких предмета за лабораторијске, хемијске и техничке сврхе 
     
         2625   26250    Производња осталих керамичких производа 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - производњу керамичких лонаца, судова и сличних производа који се користе за 
                преношење или паковање производа 
                       - производњу керамичких производа који нису класификовани на другом месту 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - производњу ватросталних керамичких производа, која се сврстава у подгрупу 26260 
                       - производњу керамичког грађевинског материјала, 
                која се сврстава у подгрупе 26300 и 26400 
     
         2626   26260    Производња ватросталних керамичких производа 
     
                         Ова делатност обухвата: 
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                       - производњу ватросталног малтера и бетона 
                       - производњу ватросталних керамичких производа: 
                       . термоизолациони керамички производи од силикатног фосилног брашна 
                       . ватростална опка и блокови 
                       . ватросталне керамичке реторте, лонци, муфови, изливници, цеви, луле и др. 
     
                Ова делатност обухвата и: 
                       - производњу предмета на бази магнезита, доломита и хромита 
     
    263  2630   26300    Производња керамичких плочица и подних плоча 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - производњу неватросталних керамичких каминских и зидних 
                плочица, мозаик коцкица и др. 
                       - производњу неватросталних керамичких подних плочица и 
                плоча и плочица за поплочавање и облагање 
     
                Ова делатност обухвата и: 
                       - производњу подних блокова од печене глине 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - производњу ватросталних керамичких производа, која се сврстава у подгрупу 26260 
     
    264  2640   26400    Производња опеке, црепа и производа за грађевинарство, од печене глине 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - производњу неватросталног грађевинског материјала од печене глине: 
                       . опека, цреп, цеви за димњаке и друге цеви, одводи и др. 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - производњу грађевинских ватросталних керамичких производа, 
                која се сврстава у подгрупу 26260 
                       - производњу керамичких плочица и плоча за поплочавање, 
                која се сврстава у подгрупу 26300 
     
    265                  Производња цемента, креча и гипса 
     
         2651   26510    Производња цемента 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - производњу клинкера и хидрауличног цемента, укључујући и портланд-цемент, 
                алуминијумски (топљени) цемент, цемент од згуре и суперфосфатни цемент 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - производњу цемента за зубарство, која се сврстава у подгрупу 24420 
                       - производњу ватросталног малтера и бетона, која се сврстава у подгрупу 26260 
                       - производњу производа од цемента, која се сврстава у грану 266 
                       - производњу готове бетонске смеше и малтера, која се сврстава у подгрупу 26630 
     
         2652   26520    Производња креча 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - производњу негашеног, гашеног и хидрауличног креча 
     
         2653   26530    Производња гипса 
     
                         Ова делатност не обухвата: 
                       - производњу предмета од гипса, која се сврстава у грану 266 
     
    266                  Производња производа од бетона, цемента или гипса 
     
         2661   26610    Производња производа од бетона за грађевинске сврхе 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - производњу производа од бетона, цемента или предмета од вештачког камена 
                за употребу у грађевинарству: 
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                       . опеке, плоче за поплочавање, блокови, панели, испуне, цеви, стубови и др. 
                       . префабриковани грађевински елеменати за високоградњу и нискогрању, 
                од бетона, цемента или вештачког камена 
     
         2662   26620    Производња производа од гипса за грађевинске сврхе 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - производњу производа од гипса за употребу у грађевинарству: 
                       . табле, плоче, панели и др. 
         2663   26630    Производња готове бетонске смеше 
     
                         Ова делатност не обухвата: 
                       - производњу ватросталног цемента, која се сврстава у подгрупу 26260 
     
         2664   26640    Производња малтера 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - производњу малтера у праху 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - производњу ватросталног малтера, која се сврстава у подгрупу 26260 
     
         2665   26650    Производња влакнатих зацементираних производа 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - производњу грађевинског материјала од биљних супстанци (дрвена 
                вуна, слама, трска) које су агломерисане цементом, гипсом или 
                другим минералним везивима 
                       - производњу азбест-цементних производа и производа с целулозним и 
                сличним влакнима: 
                       . таласасте и друге плоче, панели, црепови, цеви, резервоари, олуци, 
                         корита, шоље, посуде, допрозорници и др. 
     
         2666   26660    Производња осталих производа од бетона, цемента и гипса 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - производњу осталих производа од бетона, цемента, гипса и вештачког камена: 
                       . кипови, предмети с плитким и високим рељефом, украсне 
                посуде, жардињере и др. 
     
    267  2670   26700    Сечење, обликовање и обрада камена 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - сечење, обликовање и обраду камена за употребу у грађевинарству, на 
                гробљима, у изградњи путева, за покривање кровова и др. 
                       - радове који се обављају на необрађеном камену приспелом из каменолома 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - радове који се обављају у каменоломима, као што је груба обрада 
                камена, који се сврставају у подгрупу 14110 
                       - производњу млинског камења, брусног камења и сличних производа, 
                која се сврстава у подгрупу 26810 
     
    268                  Производња предмета од осталих неметалних минерала 
     
         2681   26810    Производња брусних производа 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - производњу млинског камења, камења за оштрење и полирање и природних или 
                вештачких абразивних материјала, укључујући и материјале на мекој подлози 
                       - производњу вештачког корунда 
     
         2682   26820    Производња производа од азбеста, графита и осталих неметалних минерала, 
                         на другом месту непоменута 
     
                         Ова делатност обухвата: 
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                       - производњу предива и тканина од неметалних минерала и производа од тих 
                предива и тканина, као што су одећа, покривке за главу, обућа, ужад, 
                траке, папир, филц и др. 
                       - производњу фрикционих материјала и немонтираних производа од тих 
                материјала, на подлози од минералних супстанци или од целулозе 
                       - производњу минералних изолационих материјала као што су вуна од шљаке 
                (згуре), камена вуна и сличне минералне вуне, експандирани или листасти 
                вермикулит, експандиране глине и слични материјали за топлотну и звучну 
                изолацију или апсорбовање звука 
                       - производњу производа од разноврсних минералних материјала: обрађен лискун 
                и производи од лискуна, тресета, графита (осим електро-материјала) и др. 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - производњу стаклене вуне и производа од стаклене вуне, 
                која се сврстава у подгрупу 26140 
     
     Подсектор ГИ                         ПРОИЗВОДЊА ОСНОВНИХ МЕТАЛА И СТАНДАРДНИХ МЕТАЛНИХ    
                         ПРОИЗВОДА 
     
27                       Производња основних метала 
     
    271  2710            Производња сировог гвожђа и челика и високоугљеничних феро-легура 
     
                27101    Производња гвожђа 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - производњу гвожђа у примарним облицима из руда или отпадака: 
                       . у течном стању, комадима (полугама), блоковима, инготима 
                и континуирано ливени производи 
                       - производњу следећих прозвода, превучених или оплемењених: 
                       . топло ваљани производи, укључујући и континуирано ливене производе 
                       . хладно ваљане плоче и лимови 
                       . шине 
                       . топло ваљани профили, лимови, гредице и др. 
     
     
                Ова делатност обухвата и: 
                       - производњу ливене сачме 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - производњу кокса из угља, која се сврстава у подгрупу 23100 
                       - превлачење, које се сврстава у подгрупу 28510 
     
                27102    Производња челика 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - производњу челика у примарним облицима: 
                       . у комадима (полугама), блоковима, инготима и континуирано ливени производи 
                       - производњу следећих прозвода, превучених или оплемењених: 
                       . тполо ваљани производи, укључујући и континуирано ливене производе 
                       . хладно ваљане плоче и лимови 
                       . шине 
                       . топло ваљани профили, лимови, гредице и др. 
     
                Ова делатност обухвата и: 
                       - производњу ливене сачме 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - производњу кокса из угља, која се сврстава у подгрупу 23100 
                       - превлачење, које се сврстава у подгрупу 28510 
     
                27103    Производња високоугљеничног феро-мангана и феро-фосфора 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - производњу мангановог гвожђа, високоугљеничног феро-мангана и феро-фосфора 
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    272                  Производња цеви 
     
         2721   27210    Производња цеви од ливеног гвожђа 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - производњу цеви од ливеног гвожђа и центрифугално ливених 
                цеви од гвожђа или челика 
                       - производњу прибора од ливеног гвожђа 
     
         2722   27220    Производња цеви од челика 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - производњу бешавних цеви топлим ваљањем, топлим екструдирањем или 
                топлим вучењем, или хладним вучењем или хладним ваљањем 
                       - производњу заварених цеви хладним или топлим обликовањем и 
                заваривањем, или обрадом топлом редукцијом или хладним вучењем 
                       - производњу прибора од челика 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - производњу бешавних центрифугално ливених цеви од челика, 
                која се сврстава у подгрупу 27210 
     
    273                  Остала примарна прерада гвожђа и челика; производња феро-легура, 
                         осим високоугљеничног феро-мангана и феро-фосфора 
     
         2731   27310    Хладно вучење челика 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - производњу шипки и профила од челика, хладним вучењем 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - вучење или извлачење жице, које се сврстава у подгрупу 27340 
     
         2732   27320    Хладно ваљање узаних трака 
     
                Ова делатност обухвата: 
                       - производњу пљоснатих ваљаних производа од челика у котуровима или 
                         тракама (ширине мање од 500 мм) поновним хладним ваљањем 
                         топло ваљаних пљоснатих производа 
     
         2733   27330    Хладно обликовање профила 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - производњу профила или профилисаних лимова, обликовањем на 
                         ваљаоничким пругама (ваљаоницама) или савијањем на пресама 
                         пљоснатих ваљаних производа од челика 
     
         2734   27340    Вучење жице 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - производњу челичне жице хладним вучењем или извлачењем 
     
         2735            Остала примарна прерада гвожђа и челика; производња феро-легура, 
                         осим високоугљеничног феро-мангана и феро-фосфора 
     
                27351    Остала примарна прерада гвожђа и челика 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - производњу гвожђа у праху и производњу гвожђа изузетне 
                чистоће електролизом или другим хемијским процесима 
                       - производњу трајних материјала за шинске путеве, осим шина 
     
                27352    Производња осталих феро-легура, осим високоугљеничног 
                         феро-мангана и феро-фосфора 
     
                         Ова делатност обухвата: 
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                       - производњу феро-легура, осим високоугљеничног феро-мангана и феро-фосфора 
     
    274                  Производња основних племенитих и обојених метала 
     
         2741            Производња племенитих метала 
     
                27411    Производња племенитих метала 
     
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - производњу основних племенитих метала: 
                       . производња и рафинација необрађених племенитих 
                метала: злато, сребро, платина и др. 
                       - производњу легура од племенитих метала 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - производњу кутија за часовнике од племенитих метала, 
                која се сврстава у подгрупу 33500 
                       - производњу накита од племенитих метала, која се сврстава у подгрупу 36220 
     
                27412    Прерада племенитих метала 
     
                Ова делатност обухвата: 
                       - производњу полупроизвода од племенитих метала 
                       - платирање сребром простих метала 
                       - платирање златом обојених метала или сребра 
                       - платирање платином или металима платинске групе злата, 
                сребра или простих метала 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - производњу кутија за часовнике од племенитих метала, 
                која се сврстава у подгрупу 33500 
                       - производњу накита од племенитих метала, која се сврстава у подгрупу 36220 
     
         2742            Производња алуминијума 
     
                27421    Производња глинице 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - производњу алуминијум-оксида (глинице) 
     
                27422    Производња алуминијума 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - производњу алуминијума из глинице (алуминијум-оксида) 
                       - производњу алуминијума из електролитички рафинираних 
                отпадака и старих материјала од алуминијума 
                       - производњу легура алуминијума 
     
                27423    Прерада алуминијума 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - примарну прераду алуминијума 
     
         2743            Производња олова, цинка и калаја 
     
                27431    Производња олова 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - производњу олова из руда 
                       - производњу олова из електролитички рафинираних 
                отпадака и старих материјала од олова 
                       - производњу легура од олова 
     
                27432    Прерада олова 
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                         Ова делатност обухвата: 
                       - примарну прераду олова 
     
                27433    Производња цинка 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - производњу цинка 
                       - производњу цинка из електролитички рафинираних 
                отпадака и старих материјала од цинка 
                       - производњу легура од цинка 
     
                27434    Прерада цинка 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - примарну прераду цинка 
     
                27435    Производња калаја 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - производњу калаја из руда 
                       - производњу калаја из електролитички рафинираних 
                отпадака и старих материјала од калаја 
                       - производњу легура од калаја 
     
                27436    Прерада калаја 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - примарну прераду калаја 
     
         2744            Производња бакра 
     
                27441    Производња бакра 
     
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - производњу бакра из руда 
                       - производњу бакра из електролитички рафинираних 
                отпадака и старих материјала од бакра 
                       - производњу легура бакра 
     
                27442    Прерада бакра 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - примарну прераду бакра 
     
         2745            Производња осталих обојених метала 
     
                27451    Производња антимона 
     
                27452    Производња живе 
     
                27453    Производња непоменутих обојених метала 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - производњу хрома, мангана, никла и других обојених метала 
                из руда или оксида 
                       - производњу хрома, мангана, никла и других обојених метала 
                из електролитички и алумино-термички пречишћених отпадака 
                и старих материјала тих метала 
                       - производњу легура хрома, мангана, никла и др. 
     
                Ова делатност обухвата и: 
                       - производњу никл-каменца 
     
                27454    Прерада осталих обојених метала 
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                         Ова делатност обухвата: 
                       - примарну прераду хрома, мангана, никла и др. 
     
    275                  Ливење метала 
     
         2751   27510    Ливење гвожђа 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - ливење готових или полуготових производа од гвожђа 
                       - ливење ламелираних (љускастих) одливака од гвожђа 
                       - ливење сфероидних (нодуларних) графитних одливака од гвожђа 
                       - ливење ковног (темпер) лива од гвожђа 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - ливење изведено у вези с производњом металних производа, 
                које се сврстава у области 28 до 36 
     
         2752   27520    Ливење челика 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - ливење готових или полуготових производа од челика 
                       - ливење одливака од челика 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - ливење изведено у вези с производњом металних производа, 
                         које се сврстава у области 28 до 36 
     
         2753   27530    Ливење лаких метала 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - ливење готових или полуготових производа од лаких метала 
                       - ливење одливака од лаких метала 
     
                         Ова делатност не обухвата: 
                       - ливење изведено у вези с производњом металних производа, 
                         које се сврстава у области 28 до 36 
     
         2754   27540    Ливење осталих обојених метала 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - ливење готових и полуготових производа од тешких и племенитих метала 
                       - ливење одливака од тешких метала 
                       - ливење одливака од племенитих метала 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - ливење изведено у вези с производњом металних производа, 
                које се сврстава у области 28 до 36 
     
28                       Производња стандардних металних производа, осим машина и уређаја 
     
    281                  Производња металних конструкционих производа 
     
         2811   28110    Производња металних конструкција и делова конструкција 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - производњу металних конструкција за грађевинарство 
                       - производњу металних конструкција за индустријску опрему (скелети за високе 
                пећи, опрема за подизање и манипулацију и др.) 
                       - производњу монтажних зграда од метала: бараке за градилишта, хале, бараке 
                и други модуларни елементи за изложбе и др. 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - производњу секција за бродове, која се сврстава у подгрупу 35110 
     
         2812   28120    Производња металних производа за грађевинарство 
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                         Ова делатност обухвата: 
                       - производњу металних врата и прозора, оквира за врата и прозоре, 
                         капака, капија и др. 
     
    282                  Производња цистерни, резервоара и судова од метала; производња 
                         котлова и радијатора за централно грејање топлом водом 
     
         2821   28210    Производња цистерни, резервоара и судова од метала 
     
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - производњу резервоара, цистерни и сличних металних контејнера, 
                капацитета преко 300 л 
                       - производњу металних контејнера за компримовани или течни гас 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - производњу металних буради, резервоара, канти, чаброва, кутија и других 
                судова, капацитета испод 300 л,  која се сврстава у грану 287 
                       - производњу транспортних (саобраћајних) контејнера, која се сврстава у подгрупу 34200 
     
         2822   28220    Производња котлова и радијатора за централно грејање топлом водом 
     
    283  2830   28300    Производња парних котлова, осим котлова за централно грејање топлом водом 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - производњу парних котлова и других генератора паре 
                       - производњу помоћних уређаја за парне котолове: кондензатори паре, 
                економајзери, прегрејачи, сакупљачи и акумулатори паре и др. 
                       - производњу нуклеарних реактора 
     
                Ова делатност обухвата и: 
                       - изградњу система цеви који се укључује у процес рада генератора 
                углавном ради осигуравања притиска у цевима или систему цеви, 
                заједно с пратећим прибором и конструкционим радовима 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - производњу котлова и радијатора за централно грејање, 
                која се сврстава у подгрупу 28220 
                       - производњу сепаратора изотопа, која се сврстава у подгрупу 29560 
     
    284  2840   28400    Ковање, пресовање, штанцовање и ваљање метала; металургија праха 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - ковање, пресовање, штанцовање и ваљање метала 
                       - металургију праха: производња металних предмета непосредно из 
                металних прахова загревањем (синтеровањем) или пресовањем 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - производњу ситног металног праха, која се сврстава у област 27 
     
    285                  Обрада и превлачење метала; општи машински радови 
     
         2851   28510    Обрада и превлачење метала 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - превлачење, анодизирање и др. 
                       - термичку обраду метала 
                       - скидање опиљака, чишћење пешчаним млазом, тумбање (ради чишћења) 
                и чишћење метала 
                       - бојење, гравирање и штампање метала 
                       - превлачење метала неметалним материјалима: пластифицирање, 
                лакирање, емајлирање и др. 
                       - каљење, полирање метала и др. 
     
         2852   28520    Општи машински радови 
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                         Ова делатност обухвата: 
                       - бушење, стругање, глодање, еродирање, рендисање, летовање, 
                развртање, равнање, тестерисање, оштрење, брушење, заваривање, 
                спајање и друге радове на металним комадима 
     
    286                  Производња сечива, алата и металне робе опште намене 
     
         2861   28610    Производња сечива 
     
     
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - производњу прибора за домаћинство: ножеви, виљушке, кашике и др. 
                       - производњу различитих предмета за сечење: 
                       . бријачи и ножићи за бријање (жилети) 
                       . маказе и апарати за шишање косе 
                       . маказе за орезивање и кресање грања и др. 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - производњу посуђа од метала, која се сврстава у подгрупу 28750 
                       - производњу машинских листова за сечење, која се сврстава у подгрупу 28620 
                       - производњу прибора за домаћинство од племенитих метала, 
                         која се сврстава у подгрупу 36220 
     
         2862   28620    Производња алата 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - производњу ножева и листова за сечење за машине или за механичке апарате 
                       - производњу ручног алата као што су клешта, одвијачи и др. 
                       - производњу тестера и сечива за тестере, укључујући и сечива за кружне 
                и ланчасте тестере 
                       - производњу изменљивих делова ручног алата, без обзира на то да ли су електрични 
                или нису; производњу изменљивих делова алатних машина: бургије, пробијачи, 
                нарезнице за навоје, ножеви за глодање и др. 
     
                       - производњу ковачког алата: чекићи, наковњи и др. 
                       - производњу менгела и алата за учвршћивање (стезање) 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - производњу ручног алата на електрични погон, која се сврстава у подгрупу 29400 
     
         2863   28630    Производња брава и окова 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - производњу катанаца, брава, кључева, окова и других металних предмета 
                         за зграде, намештај, возила и др. 
     
    287                  Производња осталих стандардних металних производа 
     
         2871   28710    Производња буради и сличне амбалаже од челика 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - производњу сандука од гвожђа или челика, капацитета до 300 л 
                       - производњу чаброва, канти, бачви, ведара и др. 
                       - производњу металних затварача 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - производњу цистерни и резервоара, која се сврстава у подгрупу 28210 
     
         2872   28720    Производња амбалаже од лаких метала 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - производњу канти и конзерви за паковање намирница, туба и кутија 
     
         2873   28730    Производња жичаних производа 
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                         Ова делатност обухвата: 
                       - производњу металних ужади, плетених трака и сличних производа 
                       - производњу производа од жице: бодљикава жица, жичане ограде, решетке, 
                         мреже, тканине (платна) и др. 
     
         2874   28740    Производња везних елемената, вијчаних производа, ланаца и опруга 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - производњу ексера, ексерчића, осовиница, кланфи, заковица, подложних 
                плочица и других производа без навоја 
                       - производњу вијчаних машинских производа: завртњи, шрафови, навртке и др. 
                       - производњу опруга: 
                       . лиснате опруге (гибњеви), спиралне опруге и торзионе полуге 
                       . листови за опруге 
                       - производњу ланаца, осим ланаца за пренос енергије 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - производњу ланаца за пренос енергије, која се сврстава у подгрупу 29140 
                       - производњу опруга и ланаца за сатове и часовнике, која се сврстава у подгрупу 33500 
     
         2875   28750    Производња осталих стандардних металних производа, на другом месту непоменута 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - производњу металних производа за домаћинство: 
                       . таве, тигањи и друго неелектрично стоно и кухињско посуђе 
                       . стоно равно посуђе од простих метала 
                       . мали кухињски неелектрични апарати и прибор 
                       . спужве (јастучићи) за чишћење (рибање) и др. 
                       - производњу апарата за лемљење 
                       - производњу када, судопера, посуда за прање и сличних 
                производа од простих метала 
                       - производњу ситних металних производа за канцеларијску употребу 
                       - производњу сефова, ормара и каса, оклопних врата и др. 
     
                       - призводњу делова за изградњу железничких или трамвајских колосека, 
                скретница, станичних одбојника и др. 
                       - производњу сабљи, мачева, бајонета и др. 
                       - производњу различитих производа од метала: металне заштитне кациге, 
                плоче за обележавање (за натписе или друге знаке), споне, копче, 
                куке и др. 
     
      Подсектор ГЈ                         ПРОИЗВОДЊА МАШИНА И УРЕЂАЈА, НА ДРУГОМ МЕСТУ НЕПОМЕНУТА 
     
29                       Производња машина и уређаја, на другом месту непоменута 
     
    291                  Производња машина за производњу и коришћење механичке енергије, 
                         осим мотора за авионе, возила, мотоцикле и мопеде 
     
         2911   29110    Производња мотора и турбина, осим мотора за авионе, 
                         возила, мотоцикле и мопеде 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - производњу клипних мотора с унутршањим сагоревањем и њихових 
                делова, осим мотора за авионе, возила, мотоцикле и мопеде: 
                       . бродски мотори и њихови делови 
                       . мотори за железницу и њихови делови 
                       - производњу турбина и њихових делова: 
                       . парне турбине и друге парне машине 
                       . хидрауличне турбине, водна кола и њихови регулатори 
                       . гасне турбине 
     
                Ова делатност обухвата и: 
                       - производњу усисних и издувних вентила за моторе с унутрашњим сагоревањем 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - производњу електричних динамо-гарнитура, која се сврстава у подгрупу 31100 
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                       - производњу електричног прибора и делова мотора с унутрашњим сагоревањем, 
                која се сврстава у подгрупу 31610 
                       - производњу турбо-млазних и турбо-пропелерних мотора, 
                која се сврстава у подгрупу 35300 
                       - производњу мотора за моторна возила и авионе и мотора за погон мотоцикала 
                и мопеда, која се сврстава у подгрупе 34101 до 34104 и 35300 
                       - производњу турбина на ветар, која се сврстава у подгрупу 29120 
     
         2912   29120    Производња пумпи и компресора 
     
                Ова делатност обухвата: 
                       - производњу ваздушних и вакуум-пумпи, ваздушних и других гасних компресора 
                       - производњу пумпи за течност, опремљених или неопремљених мерним уређајима 
     
                Ова делатност обухвата и: 
                       - производњу погонских машина и мотора на хидраулични или пнеуматски погон 
                или с погоном на ветар 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - производњу компресора за хлађење, која се сврстава у подгрупу 29230 
                       - производњу хидрауличних преносних уређаја, која се сврстава у подгрупу 29140 
     
         2913   29130    Производња славина и вентила 
     
                Ова делатност обухвата: 
                       - производњу индустријских славина и вентила, укључујући и регулационе 
                вентиле и славине за доток 
                       - производњу санитарних славина и вентила 
                       - производњу славина и вентила за грејање 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - производњу усисних и издувних вентила за моторе с унутрашњим сагоревањем, 
                која се сврстава у подгрупе 29110, 34101 и 35300 
                       - производњу вентила од неотврднуте вулканизиране гуме, стакла или керамичких 
                материјала, која се сврстава у подгрупе 25130, 26150 и 26240 
     
         2914   29140    Производња лежајева, зупчаника, зупчастих преносника и погонских механизама 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - производњу кугличних и ваљкастих лежајева и њихових делова 
                       - производњу механичких преносних уређаја: 
                       . трансмисионе осовине и колена: брегасте осовине, коленаста 
                вратила, погонске ручице и др. 
                       . клизни лежајеви и њихова кућишта 
                       - производњу зупчаника, кутија за мењаче и зупчасте преноснике 
                и других мењача брзине 
                       - производњу квачила и спојница за вратила 
                       - производњу замајаца и каишника 
                       - производњу зглобних ланаца 
                       - производњу хидрауличних преносних уређаја и др. 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - производњу електромагнетних спојница, која се сврстава у подгрупу 31622 
                       - производњу преносних уређаја на механички погон за возила, авионе 
                и мотоцикле, која се сврстава у подгрупе 34101, 35300 и 35410 
                       - производњу осталих ланаца, која се сврстава у подгрупу 28740 
     
    292                  Производња осталих машина опште намене 
     
         2921   29210    Производња индустријских пећи и горионика 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - производњу електричних и других индустријских и лабораторијских пећи и 
                ложишта, укључујући и пећи за спаљивање 
                       - производњу горионика 
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                Ова делатност обухвата и: 
                       - производњу механичких ложишта, решетки за пећи и избацивача пепела 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - производњу неелектричних пекарских пећи, која се сврстава у подгрупу 29530 
                       - производњу сушара за пољопривреду, која се сврстава у подгрупу 29530 
                       - производњу сушара за дрво, дрвењачу, папир и картон, 
                која се сврстава у подгрупу 29560 
                       - производњу пећи за домаћинство, која се сврстава у подгрупу 29710 
     
                       - производњу медицинских, хируршких или лабораторијских стерилизатора, 
                         која се сврстава у подгрупу 33102 
     
         2922   29220    Производња уређаја за дизање и преношење 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - производњу уређаја на ручни или механички погон, машина за подизање, 
                преношење, утовар и истовар: 
                       . котураче и дизалице, чекрци, бродски чекрци и дизалица за аутомобиле 
                       . дизалице, кранови, покретне платформе за подизање, опходни транспортери и др. 
                       . радни вагонети са опремом или без опреме за подизање и преношење, са сопственим 
                погоном или без сопственог погона (тип који се користи у фабрикама) 
                       . механички манипулатори и индустријски роботи специјално дизајнирани 
                за подизање, преношење, утовар и истовар 
                       - производњу конвејера, жичаних дизалица, елеватора за течност и др. 
                       - производњу лифтова, покретних степеница и стаза и др. 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - производњу механичких кашика, копачица и кашика за утовар, 
                која се сврстава у подгрупу 29520 
                       - производњу бесконачних елеватора и конвејера за подземне радове, 
                која се сврстава у подгрупу 29520 
     
                       - производњу индустријских робота вишеструке намене, 
                која се сврстава у подгрупу 29560 
                       - производњу пловећих дизалица, шинских дизалица и камион-дизалица, 
                         која се сврстава у подгрупе 35110, 35201 и 34102 
     
         2923   29230    Производња расхладне и вентилационе опреме, осим оних за домаћинство 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - производњу индустријске опреме за хлађење и замрзавање 
                       - производњу уређаја за климатизацију 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - производњу сушара за пољопривреду, која се сврстава у подгрупу 29530 
                       - производњу уређаја за хлађење и замрзавање за употребу у 
                домаћинству, која се сврстава у подгрупу 29710 
                       - производњу вентилатора за домаћинство, која се сврстава у подгрупу 29710 
     
         2924   29240    Производња осталих машина опште намене, на другом месту непоменута 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - производњу уређаја за мерење тежине (осим прецизних лабораторијских вага): 
                       . кућне ваге и ваге за трговину, мосне ваге, ваге за континирано мерење, 
                вагонске ваге, тегови и др. 
                       - производњу машина и апарата за филтрирање и пречишћавање 
                течности или гасова 
                       - производњу уређаја за избацивање, распршивање и прскање 
                течности и прахова: 
                       . пиштољи за распршивање, апарати за гашење пожара, машине за чишћење 
                пешчаним млазом, машине за чишћење паром и др. 
                       - прозводњу машина за паковање и увијање: машине за пуњење, затварање, 
                заптивање, капсулирање, означавање и др. 
                       - производњу машина за прање или сушење боца и за газирање пића 
                       - производњу постројења за дестилацију или ректификацију у рафинеријама 
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                нафте, хемијској индустрији, индустрији пића и др. 
                       - производњу измењивача топлоте 
                       - производњу машина за добијање течног ваздуха или гасаова 
                       - производњу гасних генератора 
                       - производњу индустријских вентилатора 
                       - производњу каландера и других машина за ваљање и одговарајућих цилиндара 
                       - производњу центрифуга 
                       - производњу заптивача и сличних заптивки израђених од комбинованих 
                материјала или од слојева истог материјала 
                       - производњу аутомата за продају робе и др. 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - производњу пољопривредних прскалица, која се сврстава у подгрупу 29320 
                       - производњу машина за ваљање метала или стакла и одговарајућих ваљака, 
                која се сврстава у подгрупе 29510 и 29560 
                       - производњу сепаратора за млеко, која се сврстава у подгрупу 29530 
                       - производњу апарата за сушење одеће, која се сврстава у подгрупу 29560 
                       - производњу вентилатора за домаћинство, која се сврстава у подгрупу 29710 
                       - производњу прецизних вага, која се сврстава у подгрупу 33200 
     
    293                  Производња машина за пољопривреду и шумарство 
     
         2931   29310    Производња трактора за пољопривреду 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - производњу трактора за пољопривреду и шумарство 
                       - производњу једноосовинских трактора и мотокултиватора 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - производњу друмских трактора за вучу полуприколица, 
                која се сврстава у подгрупу 34104 
                       - производњу друмских приколица или полуприколица, која се сврстава у подгрупу 34200 
         2932   29320    Производња осталих машина за пољопривреду и шумарство 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - производњу косилица, укључујући и косилице за травњаке 
                       - производњу пољопривредних самоутоварних и самоистоварних 
                приколица и полуприколица 
                       - производњу пољопривредних машина за припрему земљишта, 
                сетву или ђубрење: 
                       . плугови, растурачи ђубрива, сејачице, дрљаче и др. 
                       - производњу машина за жетву и вршидбу: 
                       . жетелице, вршалице, сортирке и др. 
                       - производњу машина за мужу 
                       - производњу пољопривредних машина за прскање 
                       - производњу разноврсне пољопривредне опреме за: 
                       . гајење живине и пчела, припрему сточне хране и др. 
                       . чишћење, сортирање и класирање јаја, воћа, семена, зрневља и др. 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - производњу пољопривредних ручних алатки, која се сврстава у подгрупу 28620 
                       - производњу вагонета, која се сврстава у подгрупу 29220 
                       - производњу сепаратора за млеко, која се сврстава у подгрупу 29530 
                       - производњу друмских приколица и полуприколица, која се сврстава у подгрупу 34200 
     
    294  2940   29400    Производња алатних машина 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - производњу алатних машина за обраду свих врста материјала скидањем материјала, 
                укључујући и оне које раде с ласером, ултразвуком и електричним пражњењем: 
                       . стругови, бушилице, сврдла и др. 
                       - производњу алатних машина за обраду свих врста материјала без скидања материјала: 
                       . машине за ковање или калупно ковање, извлачилице и др. 
                       - производњу машина за закивање, шивење металном жицом, лепљење и др. 
                       - производњу машина за заваривање, тврдо и меко лемљење 
                       - производњу радних сталака, држача за алат и специфичног додатног прибора 
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                за алатне машине 
                       - производњу ручног алата с уграђеним мотором или на пнеуматски погон 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - производњу изменљивих делова за ручне или машинске алате, 
                која се сврстава у подгрупу 28620 
                       - производњу машина за металургију, која се сврстава у подгрупу 29510 
                       - производњу машина за руднике и каменоломе, која се сврстава у подгрупу 29520 
     
    295                  Производња осталих машина за специјалне намене 
     
         2951   29510    Производња машина за металургију 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - производњу машина и опреме за рад с топлим металима: 
                       . конвертори, калупи за инготе, лонци за ливење, машине за ливење и др. 
                       - производњу линија за ваљање метала и ваљака за ове линије 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - производњу извлачилица, која се сврстава у подгрупу 29400 
                       - производњу кокила и калупа за ливење (осим за инготе) и машина за 
                обликовање ливничких калупа, која се сврстава у подгрупу 29560 
     
         2952   29520    Производња машина за руднике, каменоломе и грађевинарство 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - производњу бескрајних трака и конвејера за рад под земљом 
                       - производњу машина за бушење, одсецање, ископавање и прокопавање тунела 
                       - производњу машина за обраду минерала просејавањем, сортирањем, 
                сепарацијом и др. 
     
                       - производњу мешалица за бетон и малтер 
                       - производњу машина за земљане радове: 
                       . булдожери, англдозери, гредери (равњачи), скрепери (згрталице), нивелирке, 
                механички кашикари, утоварачи и др. 
                       - производњу машина за побијање и вађење шипова, машина за наношење 
                површинских слојева малтера, битумена и бетона 
                       - производњу свих врста сечива за булдожере и англдозере 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - производњу трактора точкаша, која се сврстава у подгрупе 29310 и 34104 
                       - производњу алатних машина за обраду камена, укључујући и машине за цепање 
                и грубу обраду камена, која се свртстава у 29400 
                       - производњу ауто-возила мешалица за бетон, која се сврстава у подгрупу 34102 
                       - производњу опреме за подизање и преношење, која се сврстава у подгрупу 29220 
     
         2953   29530    Производња машина за индустрију хране, пића и дувана 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - производњу сушара за пољопривреду 
                       - производњу машина за млекарску индустрију: 
                       . сепаратори млека 
                       . машине за обраду млека (хомогенизатори и избистривачи) 
                       . машине за прераду млека (бућкалице, машине за обраду и обликовање бутера и др.) 
                       . машине за израду сира (хомогенизатори, калупи, пресе и др.) 
                       - производњу машина за млинску индустрију: 
                       . вејалице, ситасте траке, циклон-сепаратори, усисни сепаратори, четке за 
                чишћење зрна и др.; млински ваљци, ваљци за мешење теста, дозери 
                сировина, просејачи, сепаратори мекиња, мешалице, љуштилице за 
                пиринач, махунарке и др. 
                       - производњу преса и машина за гњечене у производњи вина, јабуковаче, 
                воћних сокова и др. 
                       - производњу машина за пекарску индустрију и израду макарона, шпагета 
                и сличних производа: 
                       . неелектричне пекарске пећи, уређаји за мешење, комадање, раздељивање 
                и обликовање теста, машине за слагање кекса и др. 
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                       - производњу машина и опреме за прераду разноврсне хране: за израду 
                слаткиша, какаа или чоколаде; за производњу шећера и пива; за обраду меса 
                или живине; за припремање воћа, ораха или поврћа; за припремање рибе, шкољки 
                и друге морске хране; остале машине за индустријску припрему или 
                производњу хране, пића и др. 
                       - производњу машина за екстракцију и прераду животињских 
                и биљних масти и уља 
                       - производњу машина за прераду дувана и израду цигарета или цигара, дувана 
                за лулу, дувана за жвакање, бурмута и др. 
                       - производњу машина за припрему хране у хотелима и ресторанима 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - производњу машина за паковање, завијање и мерење, 
                која се сврстава у подгрупу 29240 
                       - производњу машина за чишћење, сортирање или класирање јаја, 
                воћа или других плодова, која се сврстава у подгрупу 29320 
     
         2954   29540    Производња машина за индустрију текстила, одеће и коже 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - производњу машина за индустрију текстила: 
                       . машине за припрему, производњу, истискивање, извлачење, текстурирање и 
                сечење вештачких или синтетичких влакана, материјала или предива 
                       . машине за припрему текстилних влакана: чишћење памука, раскидање 
                бала, сакупљање и растресање памука, прање и карбонизацију вуне и др. 
                       . машине за чешљање, гребенање и намотавање вуне на рамове и др. 
                       . предилице 
                       . машине за припрему текстилног предива: за намотавање, сновање и др. 
                       . машине за ткање (разбоји), укључујући и ручне разбоје 
                       . машине за плетење 
                       . машине за израду чворованих мрежа, тила, чипки, плетеница и др. 
                       - производњу помоћних уређаја и опреме за текстилне машине: 
                       . доби-машине, жакард-машине, аутоматски заустављачи кретања, 
                механизами за замењивање ткачких чуњева, вретена и 
                лептирњака за вретена и др. 
                       - производњу машина за обраду тканина: 
                       . машине за прање, бељење, бојење, декорисање, финалну дораду, 
                премазивање или импрегнацију тканина 
                       . машине за намотавање, одмотавање, превијање, сечење или рецкање тканина 
                       - производњу машина за прање и машина за пеглање: 
                       . машине за прање и машине за пеглање, укључујући и топле пресе 
                       . машине за прање и сушење перионичког типа 
                       . центрифугалне машине за сушење одеће 
                       . машине за хемијско чишћење 
                       - производњу шиваћих машина и глава и игала за њих 
                       - производњу машина за израду или довршавање филца или нетканог текстила 
                       - производњу машина за индустрију коже: 
                       . за припрему, штављење или обраду сирових кожа, крзна или штављених кожа 
                       . машине за израду или поправку обуће и других предмета од коже или крзна 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - производњу машина за глачање, типа каландера, која се сврстава у подгрупу 29240 
                       - производњу машина за књиговезнице, која се сврстава у подгрупу 29560 
                       - производњу машина за прање и сушење у домаћинству, 
                која се сврстава у подгрупу 29710 
                       - производњу папира и картона с уграђеним програмима за рад на 
                жакард-машинама, која се сврстава у подгрупу 21250 
     
         2955   29550    Производња машина за индустрију папира и картона 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - производњу машина за израду пулпе 
                       - производњу машина за израду папира и картона 
                       - производњу машина за израду предмета од папира и картона 
     
         2956   29560    Производња осталих машина за специјалне намене, на другом месту непоменута 
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                         Ова делатност обухвата: 
                       - производњу машина за израду меке гуме и пластике и за израду 
                производа од тих материјала: 
                       . екструдери, пресе, машине за израду или протектирање гума за возила 
                и друге машине за израду производа од гуме и пластичних маса 
                       - производњу штампарских и књиговезачких машина 
                       - производњу машина за израду црепа и опеке, обликовање керамичких производа, 
                цеви, графитних електрода, креде за писање, калупа за ливнице и др. 
                       - производњу кокила, матрица, мустри, калупа и др., за све врсте материјала 
                       - производњу различитих специјалних машина и опреме: машине за састављање 
                електричних и електронских светиљки, цеви и сијалица; машине за израду или 
                топлу обраду стакла или стаклене робе, стаклених влакана или предива; 
                машине и апарати за сепарацију изотопа; машине за израду ужади и др. 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - производњу машина и опреме за обраду тврде гуме, тврде 
                пластике или хладног стакла, која се сврстава у подгрупу 29400 
                       - производњу апарата за домаћинство, која се сврстава у подгрупу 29710 
     
    296  2960   29600    Производња оружја и муниције 
     
                Ова делатност обухвата: 
                       - производњу тенкова и других борних кола 
                       - производњу артиљеријског материјала и балистичких ракета 
                       - производњу лаког оружја 
                       - прозводњу бојеве муниције 
     
     
                Ова делатност обухвата и: 
                       - производњу ватреног ловачког, спортског и заштитног оружја 
                и одговарајуће муниције 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - производњу кратких и дугих мачева и бајонета, која се сврстава у подгрупу 28750 
                       - производњу оклопних возила за превоз новца или драгоцености, 
                која се сврстава у подгрупу 34102 
                       - производњу ударних каписли, детонатора или светлећих ракета, 
                која се сврстава у подгрупу 24610 
     
    297                  Производња апарата за домаћинство, на другом месту непоменута 
     
         2971   29710    Производња електричних апарата за домаћинство 
     
                Ова делатност обухвата: 
                       - производњу електричних апарата за домаћинство: фрижидери и замрзивачи, 
                машине за прање посуђа, машине за прање и сушење рубља, усисивачи, 
                апарати за глачање подова, сакупљачи отпадака, сецкалице, миксери, 
                соковници, отварачи конзерви, електрични апарати за бријање, електричне 
                четкице за зубе, оштрачи ножева, одсисне напе - аспиратори и др. 
                       - производњу електро-термичких апарата за домаћинство: електрични грејачи 
                воде; електрична ћебад; електрични апарати за сушење косе, чешљеви, 
                четке и виклери; електрични апарати за пеглање; електрични апарати за 
                грејање просторија и кућни вентилатори; електричне пећнице, микроталасне 
                пећнице, штедњаци, решои, тостери, апарати за припремање чаја и кафе, 
                фритезе, ражњеви, роштиљи, електрични грејни отпорници и др. 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - производњу шиваћих машина, која се сврстава у подгрупу 29540 
     
         2972   29720    Производња неелектричних апарата за домаћинство 
     
                Ова делатност обухвата: 
                       - производњу неелектричних апарата за грејање кућних просторија и за кување: 
                       . неелектрични апарати за грејање просторија, штедњаци, роштиљи, пећи, 
                загрејачи воде, апарати за кување, грејачи посуђа и др. 
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                Ова делатност не обухвата: 
                       - производњу машина за припрему хране у комерцијалним кухињама, 
                која се сврстава у подгрупу 29530 
     
     Подсектор ГК                         ПРОИЗВОДЊА ЕЛЕКТРИЧНИХ И ОПТИЧКИХ УРЕЂАЈА 
     
30  300                  Производња канцеларијских и рачунских машина 
     
         3001   30010    Производња канцеларијских машина 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - производњу механичких или електричних писаћих машина 
                       - производњу машина за обраду текста 
                       - производњу машина за умножавање, хектографских или на матрице, 
                машина за адресирање и машина канцеларијског типа за офсет-штампу 
                на папиру у листовима 
                       - производњу рачунских машина, регистар-каса, машина за франкирање 
                поште, специјалних терминала за издавање карата или резервација и др. 
                       - производњу разних канцеларијских машина и опреме: машине за сортирање, 
             увијање или бројање металног новца; аутомати за издавање новчаница; 
                         машине за увлачање и сортирање поште, прилепљивање или поништавање 
                         поштанских марака; машине за оштрење оловака; бушилице и спајалице за 
                         папир и др. 
     
         3002   30020    Производња рачунских машина и друге опреме за обраду података 
     
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - производњу машина за аутоматску обраду података: 
                       . дигиталне машине 
                       . аналогне машине 
                       . хибридне машине 
                       - производњу периферних јединица: 
                       . штампачи, терминали и др. 
                       . магнетни и оптички читачи и др. 
                       . машине за преписивање података на носиоце података у кодираном облику 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - производњу електронских делова који се налазе у рачунарским 
                системима, која се сврстава у подгрупу 32100 
                       - производњу електронских игара, која се сврстава у подгрупу 36500 
                       - оправку и одржавање рачунарских система, који се сврставају у подгрупу 72500 
     
31                       Производња електричних машина и апарата, на другом месту непоменута 
     
    311  3110   31100    Производња електричних мотора, генератора и трансформатора 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - производњу мотора за наизменичну струју 
                       - производњу генератора за наизменичну струју 
                       - производњу универзалних мотора за наизменичну и једносмерну струју 
                       - производњу мотора и генератора за једносмерну струју 
                       - производњу моторгенератора за наизменичну и једносмерну струју 
                       - производњу електричних ротационих и статичних конвертора 
                       - производњу електричних трансформатора 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - производњу генератора за моторна возила и опреме за покретање мотора, 
                која се сврстава у подгрупу 31610 
                       - производњу диодних цеви, која се сврстава у подгрупу 32100 
     
    312  3120   31200    Производња опреме за дистрибуцију електричне енергије и управљачке опреме 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - производњу електричних апарата за укључивање или заштиту електричних 
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                струјних кола или за прикључивање за или у електрична струјна кола: 
                       . склопке, осигурачи, одводници пренапона, ограничавачи напона, утикачи, 
                разводне кутије, релеји, прикључнице, сијалична грла и др. 
                       - производњу електричних уређаја за управљање и развођење електричне енергије: 
                       . табле, плоче, конзоле, ормари, столови и др. 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - производњу жице и трака за топиве осигураче, која се сврстава у грану 274 
                       - производњу табли, плоча, конзола и других основа за телефонију и 
                телеграфију, која се сврстава у подгрупу 32200 
                       - производњу угљених или графитних електрода, која се сврстава у подгрупу 31621 
     
    313  3130   31300    Производња изоловане жице и каблова 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - производњу изоловане жице, каблова, трака и других изолованих 
                проводника са конектором или без конектора 
                       - производњу каблова од појединачно оплаштених оптичких влакана 
                за употребу у телекомуникацијама 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - производњу неизоловане жице од обојених метала, која се сврстава у грану 274 
                       - производњу неизолованих металних каблова или изолованих каблова који 
                нису проводници електрицитета, која се сврстава у подгрупу 28730 
                       - производњу сетова проводника, која се сврстава у подгрупу 31610 
                       - производњу оптичких влакана и каблова који нису појединачно 
                оплаштени, која се сврстава у подгрупу 33400 
     
    314  3140   31400    Производња акумулатора, примарних ћелија и примарних батерија 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - производњу примарних ћелија и примарних батерија 
                       - производњу акумулатора 
     
    315  3150   31500    Производња сијалица и уређаја за осветљавање 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - производњу електричних сијалица с влакнима или с пражњењем: 
                       . ултраљубичасте и инфрацрвене сијалице 
                       . лучне сијалице 
                       . блиц-сијалице, блиц-коцке и др. 
                       - производњу електричних лампи и опреме за осветљавање: 
                       . лустери, канцеларијске, ноћне или стоне лампе, укључујући и неелектричне 
                       . ручне електричне лампе 
                       . рекламне лампе, светлећи натписи, светлеће показујуће табле и др. 
                       . расветни уређаји за спољашње осветљење и осветљавање јавних путева 
                       . декоративна расвета, нпр. за декорацију божићних јелки и др. 
     
    316                  Производња остале електричне опреме, на другом месту непоменута 
     
         3161   31610    Производња електричне опреме за моторе и возила, на другом месту непоменута 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - производњу електричне опреме за паљење и покретање мотора с 
                унутрашњим сагоревањем: 
                       . магнети за паљење, динамо-магнети, калемови за паљење, свећице за 
                паљење, свећице за загревање, стартери, генератори (динамо-машине, 
                алтернатори), реглери и др. 
                       - производњу електричне опреме за осветљавање и опреме за звучну и визуелну 
                сигнализацију за бицикле и моторна возила: сијалице, трубе, сирене и др. 
                       - производњу сетова (гарнитура) проводника 
                       - производњу брисача и уређаја за одмрзавање и одмагљивање 
                       - производњу динама за бицикле 
     
         3162            Производња остале електричне опреме, на другом месту непоменута 
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                31621    Производња угљено-графитних производа 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - производњу угљених и графитних електрода 
                       - производњу графитних реторти, лонаца и др. 
     
                31622    Производња електроинсталационог материјала и остале електричне опреме 
     
     
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - производњу електричних уређаја за сигнализацију, сигурност, контролу и 
                управљање друмским, железничким и воденим путевима, лукама и аеродромима 
                       - производњу осталих електричних уређаја за звучну и визуелну сигнализацију: 
                       . звона, сирене, индикаторске табле, алармни уређаји за заштиту од 
                крађе или пожара и др. 
                       - производњу електромагнета, укључујући и перманентне магнетне причвршћиваче 
                за спојнице, кочнице, мењаче, електромагнетне притезне и подизне главе 
                       - производњу електричних изолатора и изолационог прибора, 
                осим од стакла и керамике 
                       - производњу изолационог прибора за електричне машине или уређаје, 
                осим од керамике или пластичних маса 
                       - производњу цеви за електричне водове и спојева за њих, 
                од простих метала обложених изолационим материјалима 
                       - производњу осталих електричних машина и уређаја: акцелератори честица, 
                сигнал-генератори, детектори мина, електрични детонатори и др. 
     
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - производњу ручних електричних пиштоља за распрскавање, 
                која се сврстава у подгрупу 29240 
                       - производњу електричних косилица за травњаке, која се сврстава у подгрупу 29320 
                       - производњу електричних апарата за бријање, која се сврстава у подгрупу 29710 
                       - производњу електронских лампи и цеви (укључујући и хладне катодне 
                лампе), која се сврстава у подгрупу 32100 
                       - производњу ручних електро-медицинских и зубарских инструмената, 
                која се сврстава у подгрупу 33102 
                       - производњу стаклених омотача (балона) за лампе, која се сврстава у подгрупу 26132 
     
32                       Производња радио, телевизијске и комуникационе опреме и апарата 
     
    321  3210   32100    Производња електронских лампи и цеви и других електронских компонената 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - производњу термојонских, хладних или фото-катодних цеви и лампи: 
                       . катодне цеви за телевизијске пријемнике, телевизијске камере, претвараче 
                и појачиваче слике, микроталасне цеви, цеви за пријем и појачавање и др. 
                       - производњу диода, транзистора и сличних полупроводничких елемената 
                       - производњу фотоосетљивих полупроводничких елемената, укључујући 
                и фотонапонске ћелије 
                       - производњу монтираних пиезоелектричних кристала 
                       - производњу електронских интегрисаних кола и микросклопова: 
                       . монолитна и хибридна интегрисана кола и електронски микросклопови 
                састављени у модуле, микромодуле и др. 
                       - производњу штампаних кола 
                       - приоизводњу електричних кондензатора, укључујући и кондензаторе снаге 
                       - производњу отпорника, укључујући и реостате и потенциометре 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - производњу грејних отпорника, која се сврстава у подгрупу 29710 
                       - производњу трансформатора, која се сврстава у подгрупу 31100 
                       - производњу прекидача, која се сврстава у подгрупу 31200 
     
    322  3220   32200    Производња телевизијских и радио-предајника и апаратура 
                         за телефонију и телеграфију 
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                         Ова делатност обухвата: 
                       - производњу уређаја за телевизијски пренос, укључујући и производњу 
                релеја и телевизијских одашиљача за индустријску употребу 
                       - производњу телевизијских камера 
                       - производњу радио-одашиљача 
                       - производњу емисионих уређаја за радио-телефонију или радио-телеграфију: 
                       . фиксни одашиљачи и одашиљачи-пријемници, радио-телефонске апаратуре 
                за саобраћајна возила, радио-телефони и други преносници, факсимил 
                радио-телеграфски апарати и др. 
                       - производњу пријемних уређаја за радио-телефонију или радио-телеграфију 
                       - производњу апарата за жичану телефонију или телеграфију: телефонски апарати, 
                аутоматске и неаутоматске централе; Морзеови и Морзеовог типа манипулатори, 
                телекс и телепринтер апаратуре; пријемници Морзеовог типа, телеграфски 
                одашиљачи и пријемници и др. 
                       - производњу радара, апарата за даљинску радио контролу, радио-навигационих 
                помоћних уређаја и др. 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - производњу електронских компонената, која се сврстава у подгрупу 31100 
     
    323  3230   32300    Производња телевизијских и радио-пријемника, апарата за снимање и 
                         репродукцију звука или слике и производња пратећег прибора 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - производњу телевизијских пријемника, укључујући и видео-мониторе и 
                видео-пројекторе 
                       - производњу апарата за регистровање или репродукцију звука или слике 
                       - производњу радио-пријемника 
                       - производњу магнетофона и других апарата за регистровање звука, укључујући и 
                апарате за одговарање на телефонске позиве (телефонске секретарице) и 
                апарате за снимање касета 
                       - производњу грамофона, електрофона, касетофона, компакт-дискова, плејера и др. 
                       - производњу микрофона, звучника, слушалица, појачивача аудио-фрекфенције 
                и апарата за појачање звука 
                       - производњу фонографа, ручки за грамофоне, магнетних глава, постоља 
                за грамофонске плоче, гравера за снимање плоча, антена, антенских 
                рефлектора и ротора и др. 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - производњу снимљених дискета и трака за аудио и видео-уређаје, 
                која се сврстава у грану 221 
     
33                       Производња медицинских, прецизних и оптичких инструмената, сатова и часовника 
     
    331  3310            Производња медицинске и хирушке опреме и ортопедских апарата 
     
                33101    Производња рендген-апарата 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - производњу рендген-апарата и апарата који користе алфа, бета или 
                гама-зрачења за медицинску или ветеринарску употребу: 
                       . рендгенске цеви, генератори високог напона, контролне табле, екрани и др. 
     
                33102    Производња ортопедских апарата, остале медицинске опреме и инструмената 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - производњу инструмента и апарата за медицину, хирургију, зубарство 
                и ветерину: 
                       . електродијагностички апарати као што су електрокардиографи, апарати за 
                ултразвучну дијагностику, сцинтилациони скенери, апарати с нуклеарном 
                магнетном резонанцом, зубарске бушилице, стерилизатори, инструменти за 
                офтамологију и др. 
                       - производњу шприцева, медицинских иглала, огледала, рефлектора, ендоскопа и др. 
                       - производњу намештаја за медицину, хирургију, зубарство и ветерину: 
                       . операциони столови, болнички кревети с механичком опремом, зубарске 
                столице и столице за фризерске салоне с механичком опремом 
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                       - производњу апарата за механотерапију, апарата за масажу, апарата за 
                психотестирања, апарата за озонотерапију и оксигенотерапију, 
                апарата за вештачко дисање и реанимацију, гас-маски и др. 
                       - производњу ортопедских апарата: 
                       . хирушки појасеви и хирушке потпасаче (утеге), штаке, удлаге за преломе, 
                вештачки зуби, вештачке везе и други вештачки делови тела; слушни 
                апарати, апарати за стимулацију рада срчаних мишића и др. 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - производњу термометара, која се сврстава у подгрупу 33200 
                       - производњу корективних стакала за наочари и њихових оквира и стакала 
                за оптичке микроскопе, која се сврстава у подгрупу 33400 
                       - производњу зубарског цемента, која се сврстава у подгрупу 24420 
     
    332  3320   33200    Производња контролних и мерних инструмената и апарата, 
                         осим опреме за управљање у индустријским процесима 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - производњу осетљивих лабораторијских вага 
                       - производњу инструмената за цртање, обележавање и математичко израчунавање: 
                       . мерне траке и штапови, микрометри, калибарски шестари, справе за баждарење и др. 
                       - производњу микроскопа (осим оптичких) и дифракционих апарата 
                       - производњу апрата за мерење и контролу електричних величина: осцилоскопи, 
                спектрални анализатори, хипсометри, инструменти за контролу јачине, напона, 
                отпора и др. 
     
                       - производњу апарата за мерење и контролу неелектричних величина: 
                       . детектори и бројачи зрачења, апарати за пробу и реглажу моторних возила и др. 
                       - производњу инструмената и апарата за навигацију, метеорологију и геофизику 
                и сличних инструмената и апарата: 
                       . геодетски инструменти, инструменти за океанографију и хидрологију, сеизмометри, 
                даљиномери, нивелири, аутоматски пилоти, угломери, апарати за мерење дубине 
                помоћу ултразвука и др. 
                       - производњу инструмената и помоћних система за ваздушну навигацију 
                       - производњу инструмената за мерење потрошње електричне енергије, 
                воде, гаса, бензина и др. 
                       - производњу машина и апарата за испитивање физичких особина материјала 
                       - производњу инструмената и апарата за физичке и хемијске анализе: 
                       . полариметри, фотометри, рефрактометри, калориметри, спектрометри, 
                апарати за анализу гаса или дима, РН - метри, вискозиметри, 
                инструменти и апарати за мерње површинског напона и др. 
                       - производњу инструмената и апарата за мерење и контролу протока, нивоа, 
                притиска и других променљивих величина течности или гасова: 
                       . мерачи протока, показивачи нивоа, манометри, мерачи количине топлоте и др. 
                       - производњу осталих инструмената, апарата и уређаја за мерење, 
                испитивање и анализу: 
                       . дензиметри, аерометри, хидрометри, термометри, барометри, бројачи 
                обртаја, таксиметри, педометри, тахометри, машине за балансирање, 
                столови (пултови) за експериментална испитивања, компаратори и др. 
     
                Ова делатност обухвата и: 
                       - производњу оптичких апарата и инструмената за мерење и контролу 
     
                         Ова делатност не обухвата: 
                       - производњу пумпи са уграђеним мерним инструментима, 
                која се сврстава у подгрупу 29120 
                       - производњу медицинских и хируршких инструмената, која се сврстава у подгрупу 33102 
                       - производњу опреме за управљање у индустријским процесима, 
                која се сврстава у подгрупу 33300 
                       - производњу двогледа, дурбина и сличних оптичких инструмената, 
                која се сврстава у подгрупу 33400 
                       - производњу оптичких микроскопа, која се сврстава у подгрупу 33400 
     
    333  3330   33300    Производња опреме за управљање у индустријским процесима 
     
                Ова делатност обухвата: 
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                       - израду нацрта, производњу и монтажу система за континуирану индустријску 
                процесну контролу 
                       - израду нацрта, производњу и монтажу система за аутоматизована производна 
                постројења која се састоје од различитих машина, управљачких елемената и 
                         централних контролних апарата 
     
    334  3340   33400    Производња оптичких инструмената и фотографске опреме 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - производњу оптичких елемената монтираних или немонтираних: 
                       . необрађени оптички елементи од било ког материјала, осим од стакла 
                       . призме, сочива, оптичка огледала, колор-филтри, поларизирајући елементи 
                и др. од стакла или других материјала 
                       . оптичка влакна и каблови, који нису појединачно оплаштени, за пренос слике 
                или светлости 
                       . стакла за наочари и контактна стакла 
                       . оквири за наочари и оквири са уграђеним оптички обрађеним или необрађеним 
                стаклима: сунчане наочари, заштитне наочари и наочари за корекцију вида 
                       - производњу оптичких инструмената: 
                       . оптички микроскопи, опрема за микрофотографију и микропројекцију, стакла 
                за увећавање, стакла за читање, бројачи нити и др. 
                       . дурбини, нишански телескопи и телескопи за посматрање, опрема и инструменти 
                који се користе у астрономији и др. 
                       . ласери, осим диода за ласере и др. 
                       - производњу опреме за фотографију и кинематографију: 
     
                       . фотографски апарати и камере 
                       . пројектори за дијапозитиве, апарати за повећавање или умањивање слике 
                       . блицеви, електронске флеш-лампе и други апарати за производњу светлости 
                       . апарати и опрема за фотографске и кинематографске лабораторије, апарати за 
                пројектовање низа слика на осетљиве полупроводничке материјале, екрани 
                за пројекције и др. 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - производњу оптичких каблова израђених од оптичких појединачно оплаштених 
                влакана, која се сврстава у подгрупу 31300 
                       - производњу фотографских лампи, која се сврстава у подгрупу 31500 
                       - производњу телевизијских камера, која се сврстава у подгрупу 32200 
                       - производњу оптичких апарата и инструмената за мерење и контролу, 
                која се сврстава у подгрупу 33200 
                       - производњу микроскопа, осим оптичких, која се сврстава у подгрупу 33200 
                       - производњу хемијских производа за фотографске сврхе, 
                која се сврстава у подгрупу 24640 
                       - производњу необрађених оптичких елемената од стакла, 
                која се сврстава у подгрупу 26150 
     
    335  3350   33500    Производња сатова и часовника 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - производњу сатова и часовника свих врста, укључујући и часовнике за 
                инструмент-табле; производњу кутија за сатове, кутија и ормарића за 
                часовнике, укључујући и оне од племенитих метала; производњу 
                механизма за све врсте часовника и др. 
                       - производњу апарата за регистровање времена и апарата за мерење, 
                регистровање и друго показивање временских интервала као што су 
                паркинг-часовници, хронометри, временски прекидачи и други 
                уређаји за исклучивање процеса 
                       - производњу делова за сатове и часовнике као што су опруге, лежаји за 
                осовине, бројчаници, стакла свих врста, металне наруквице за сатове и 
                њихови делови, мостови за сатове и часовнике и др. 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - производњу осталих наруквица за сатове, која се 
                         сврстава у подгрупе 28750, 19200 и 36220 
     
      Подсектор ГЛ                         ПРОИЗВОДЊА САОБРАЋАЈНИХ СРЕДСТАВА 
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34                       Производња моторних возила, приколица и полуприколица 
     
    341  3410            Производња моторних возила 
     
                34101    Производња мотора за моторна возила 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - производњу мотора за моторна возила 
     
                34102    Производња камиона и специјалних возила 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - производњу возила за превоз терета: 
                       . камиони и камионети, теретњаци, теретњаци-кипери и др., 
                за коришћење на путној мрежи 
                       - производњу аутобуса и тролејбуса 
                       - производњу шасија с уграђеним мотором 
                       - производњу осталих моторних возила: 
                       . возила конструисана за вожњу по снегу, специјална возила за превоз 
                лица на теренима за голф, амфибија возила и др. 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - производњу делова и прибора за моторна возила, која се сврстава у подгрупу 34300 
                       - производњу каросерија за моторна возила, која се сврстава у подгрупу 34200 
                       - одржавање, оправку и преправку моторних возила, која се сврстава у подгрупу 50200 
     
                34103    Производња аутомобила 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - производњу путничких возила 
                       - производњу шасија с уграђеним мотором 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - производњу делова и прибора за моторна возила, која се сврстава у подгрупу 34300 
                       - производњу каросерија за моторна возила, која се сврстава у подгрупу 34200 
                       - одржавање, оправку и преправку моторних возила, која се сврстава у подгрупу 50200 
     
                34104    Производња трактора, осим трактора за пољопривреду и индустрију 
     
                Ова делатност обухвата: 
                       - производњу друмских трактора за полуприколице 
     
                         Ова делатност не обухвата: 
                       - производњу трактора за пољопривреду и индустрију, 
                која се сврстава у подгрупе 29310 и 29520 
                       - производњу делова и прибора за моторна возила, која се сврстава у подгрупу 34300 
                       - производњу каросерија за моторна возила, која се сврстава у подгрупу 34200 
                       - одржавање, оправку и преправку моторних возила, која се сврстава у подгрупу 50200 
     
    342  3420   34200    Производња каросерија за моторна возила; производња приколица и 
                         полуприколица 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - производњу каросерија, укључујући и кабине за моторна возила 
                       - производњу опреме за све врсте возила 
                       - производњу приколица и полуприколица: 
                       . цистерне 
                       . камп-приколице и др. 
                       - производњу контејнера намењених за један начин или више начина транспорта 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - производњу приколица и полуприколица посебно намењених за употребу 
                         у пољопривреди, која се сврстава у подгрупу 29320 
     
    343  3430   34300    Производња делова и прибора за моторна возила и њихове моторе 
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                         Ова делатност обухвата: 
                       - производњу разноврсних делова и прибора за моторна возила: 
                       . кочнице, мењачи, осовине, точкови, амортизери, хладњаци, 
                пригушивачи, издувне цеви, катализатори, квачила, волани, 
                стубови управљача и кутије управљачких механизама и др. 
                       - производњу делова и прибора за каросерије моторних возила: 
                       . сигурносни појасеви, врата, браници и др. 
     
     
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - производњу електричног материјала за моторна возила, 
                која се сврстава у подгрупу 50200 
                       - одржавање, оправку и преправку моторних возила, која се сврстава у подгрупу 50200 
                       - производњу акумулатора за моторна возила, која се сврстава у подгрупу 31400 
     
35              Производња осталих саобраћајних средстава 
     
    351                  Изградња и оправка бродова и чамаца 
     
         3511   35110    Изградња и оправка бродова 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - изградњу бродова: путнички бродови, трајекти, теретни танкери и др. 
                       - изградњу ратних бродова 
                       - изградњу рибарских бродова 
     
                Ова делатност обухвата и: 
                       - изградњу хидрокрилних бродова (глисера) 
                       - изградњу платформи за бушење, пловећих или уроњивих 
                       - изградњу пловећих конструција: 
                       . пловећи докови, понтони и кесони, платформе за искрцавање, 
                барже, тегљачи и др. 
                       - одржавање, поправке или преправке бродова 
                       - растављање (резање) бродова 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - производњу бродских пропелера, која се сврстава у подгрупу 28750 
                       - производњу бродских мотора, која се сврстава у подгрупу 29110 
                       - производњу инструмената за навигацију, која се сврстава у подгрупу 33200 
                       - изградњу и оправку чамаца за забаву и спорт, које се сврставају у подгрупу 35120 
                       - производњу"амфибија возила", која се сврстава у подгрупу 34102 
                       - производњу бродова или сплавова на надувавање, која се сврстава у подгрупу 35120 
     
         3512   35120    Изградња и оправка чамаца за одмор и разоноду и спортских чамаца 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - изградњу једрилица 
                       - изградњу моторних чамаца за разоноду, од чврстог материјала или на надување 
                       - изградњу осталих чамаца за разоноду и спорт: 
                       . кајак, кану, скиф и др. 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - производњу мотора за бродове и чамце, која се сврстава у подгрупу 29110 
                       - производњу даски за једрење, која се сврстава у подгрупу 36400 
     
    352  3520            Производња железничких и трамвајских локомотива и возног парка 
     
                35201    Производња шинских возила 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - производњу дизел и електричних локомотива 
                       - производњу самоходних железничких и трамвајских вагона и возила за 
                одржавање или сервисирање 
                       - производњу возног парка за железнички и трамвајски саобраћај, 
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                без властитог погона: 
                       . путнички вагони, вагони за транспорт робе, вагони-цистерне, вагони са 
                аутоматским истоварањем, вагони-радионице, вагони-дизалице, тендери и др. 
                       - производњу делова за железничке и трамвајске локомотиве и вагоне: 
                       . обртна постоља, осовине и точкови, кочнице и њихови делови; куке 
                и спојнице вагона, одбојници и њихови делови; амортизери; костури 
                вагона и локомотива; каросерије; спојеви за пролаз између вагона и др. 
                       - производњу механичких и електромеханичких уређаја за сигнализацију, 
                контролу сигурности и управљање железничким, трамвајским и друмским 
                саобраћајем, саобраћајем унутрашњим воденим путевима, објектима за 
                паркирање, лучким инсталацијама и аеродромима: 
                       . сигналне кутије, скретничке направе, шинске кочнице, аутоматски 
                сигнализациони уређаји за маглу, уређаји за контролу прелаза 
                (рампе) и др. 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - производњу несастављених шина, која се сврстава у подгрупу 27101 
                       - производњу мотора и турбина, која се сврстава у подгрупу 29110 
                       - производњу електричних мотора, која се сврстава у подгрупу 31100 
                       - производњу електричних уређаја за сигнализацију, безбедност, 
                контролу и управљање, која се сврстава у подгрупу 31622 
     
                35202    Оправка шинских возила 
     
    353  3530   35300    Производња ваздушних и свемирских летилица 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - производњу авиона за превоз робе или путника, за оружане снаге, 
                за спорт и остале намене 
                       - производњу хеликоптера 
                       - производњу једрилица и пилотираних змајева 
                       - производњу дирижабла и балона 
                       - производњу свемирских летилица, лансирних рампи, сателита, планетарних 
                сонди, орбитралних станица, свемирских бродова и др. 
                       - производњу делова и прибора за ваздухоплове из ове групе: 
                       . главни делови као што су труп авиона, крила, врата, контролне површине, 
                уређаји за приземљивање, резервоари за гориво, пилотске кабине и др. 
                       . елисе, ротори и лопатице ротора за хеликоптере 
                       . мотори општег типа који се користе за ваздухопловне летилице 
                       . делови турбореактора и турбопропелера 
                       - производњу земаљских тренежера летења 
                       - производњу уређаја за прање ваздухоплова, уређаја за спуштање 
                ваздухоплова на палубу брода и др. 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - производњу војних балистичких ракета, која се сврстава у подгрупу 29600 
                       - производњу делова система за паљење и других електричних делова за 
                моторе с унутрашњим сагоревањем, која се сврстава у подгрупу 31610 
                       - производњу инструмената за управљање на ваздухопловима, 
                која се сврстава у подгрупу 33200 
                       - производњу падобрана, која се сврстава у подгрупу 17404 
                       - производњу система за ваздушну навигацију, која се сврстава у подгрупу 33200 
     
    354                  Производња мотоцикала и бицикала 
     
         3541   35410    Производња мотоцикала 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - производњу мотоцикала, мопеда и бицикала с помоћним мотором 
                       - производњу мотора за мотоцикле 
                       - производњу бочних приколица за мотоцикле 
                       - производњу делова и прибора за мотоцикле 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - производњу делова мотора за мотоцикле, 
                која се сврстава у подгрупу 34101 



 

 72 

КЛАСИФИКАЦИЈА ДЕЛАТНОСТИ 
 

Об-
ласт 

Грана Група Подгрупа Н а з и в    и   о п и с    д е л а т н о с т и 

1 2 3 4 5 

     
                       - производњу бицикала и возила за инвалиде, 
                која се сврстава у подгрупе 35420 и 35430 
     
         3542   35420    Производња бицикала 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - производњу бицикала и сличних возила без мотора (укључујући и трицикле) 
                       - производњу делова и прибора за бицикле и др. 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - производњу бицикала с помоћним мотором, која се сврстава у подгрупу 35410 
                       - производњу сличних возила за децу, осим бицикала, која се сврстава у подгрупу 36500 
     
         3543   35430    Производња средстава за превоз инвалида 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - производњу средстава за превоз инвалида, с мотором или без мотора 
                       - производњу делова и прибора за средства за превоз инвалида 
     
    355  3550   35500    Производња осталих саобраћајних средстава, на другом месту непоменута 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - производњу ручних колица, колица за превоз пртљага, ручних теретних 
                двоколица, колица за превоз терета, висећих колица и др. 
                       - производњу запрежних возила 
     
     Подсектор ГЉ                         ПРЕРАЂИВАЧКА ИНДУСТРИЈА, НА ДРУГОМ МЕСТУ НЕПОМЕНУТА 
     
36                       Производња намештаја; производња разноврсних производа, 
                         на другом месту непоменута 
     
    361                  Производња намештаја 
     
         3611   36110    Производња столица и седишта 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - производњу столица и седишта за домаћинство, канцеларије и радионице, 
                од свих врста материјала 
                       - производњу столица и седишта за јавне дворане, од свих врста материјала 
                       - производњу столица и седишта за возила, од свих врста материјала 
     
                Ова делатност обухвата и: 
                       - довршавање столица и седишта, као што је пуњење, тапацирање и др. 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - производњу медицинског, хируршког, зубарског и ветеринарског намештаја, 
                         која се сврстава у подгрупу 33102 
     
         3612   36120    Производња канцеларијског намештаја и намештаја за трговине, осим столица и седишта 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - производњу специјалног намештаја за трговине: тезге, полице за 
                излоге, сталаже и др. 
                       - производњу намештаја за радионице 
                       - производњу канцеларијског намештаја 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - производњу медицинског, хируршког, зубарског и ветеринарског 
                намештаја, која се сврстава у подгрупу 33102 
                       - производњу лампи и опреме за осветљавање, која се сврстава у подгрупу 31500 
                       - производњу специјалног намештаја у виду кутија за радио-апарате, 
                телевизијске пријемнике, звучнике, фрижидере, шиваће машине и сл., 
                која се сврстава у грану 323 
     
         3613   36130    Производња кухињског намештаја, осим столица и седишта 
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                         Ова делатност обухвата: 
                       - производњу комплетних кухиња 
                       - производњу плакара, ормара, бифеа, ормара за посуђе и др. 
     
         3614   36140    Производња осталог намештаја, осим столица и седишта 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - производњу намештаја за баште и типског намештаја за спаваће собе, 
                трпезарије и дневни боравак, купатила и др. 
     
     
                Ова делатност обухвата и: 
                       - довршавање намештаја, као што је пуњење, тапацирање и др. 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - производњу лампи и опреме за осветљавање, која се сврстава у подгрупу 31500 
                       - производњу специјалног намештаја у виду кутија за радио-апарате, 
                телевизијске пријемнике, звучнике, фрижидере, шиваће машине и др., 
                која се сврстава у подгрупу 32300 
     
         3615   36150    Производња мадраца 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - производњу носача мадраца 
                       - прозводња мадраца: 
                       . мадраци са опругама, пуњени или изнутра опремљени носећим материјалима 
                       . непресвучени мадраци од пенасте гуме или пластичних маса 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - производњу душека за надувавање, која се сврстава у подгрупе 17402 и 25130 
                       - производњу јастука, малих тапацираних столица без наслона, украсних 
                јастука, покривача и перина, која се сврстава у подгрупу 17401 
     
    362                  Производња накита и сличних предмета 
     
         3621   36210    Ковање новца и медаља 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - производњу кованог новца, укључујући и новац који је законско средство 
                         плаћања, медаља и медаљона, без обзира на то да ли су од племенитих 
                         метала или нису 
     
         3622   36220    Производња накита и сличних предмета, на другом месту непоменута 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - производњу обрађених бисера 
                       - прозводњу обрађеног драгог и полудрагог камена, укључујући и 
                обраду камена за индустрију и синтетичког и реконституисаног 
                драгог и полудрагог камена 
                       - обраду дијаманата 
                       - производњу накита од племенитих метала или простих метала превучених 
                племенитим металима, накита од драгог или полудрагог камена, накита од 
                племенитх метала у комбинацији с драгим или полудрагим каменом или у 
                комбинацији с другим материјалима 
                       - производњу кујунџијских предмета од племенитих метала или простих 
                метала превучених племенитим металима: 
                       . посуђе (плитко и дубоко), прибор за јело, предмети за тоалетну употребу, 
                канцеларијски предмети, предмети за религиозну употребу и др. 
     
                Ова делатност обухвата и: 
                       - гравирање на предметима од племенитих метала 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - производњу предмета од простих метала превучених племенитим металима, 
                која се сврстава у област 28 
                       - производњу кутија за сатове, која се сврстава у подгрупу 33500 
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                       - производњу бижутерије, која се сврстава у подгрупу 36610 
     
    363  3630   36300    Производња музичких инструмената 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - производњу музичких инструмената са жицама 
                       - производњу клавијатурних инструмената са жицама, укључујући и аутоматски пиано 
                       - производњу оргуља с цевима и диркама, укључујући и хармонијуме и 
                сличне клавијатурне инструменате са слободним металним писковима 
                       - производњу хармоника и сличних инструмената, укључујући и усне хармонике 
                       - производњу дувачких инструмената 
                       - производњу ударачких музичких инструмената 
                       - производњу музичких инструмената чији се звук електрично производи 
                       - производњу музичких кутија, оргуљица, вашарских оргуља, механичких 
                птица певачица, музичких тестера и др. 
                       - производњу делова и прибора за музичке инструменте: тактомери, тонске 
                виљушаке, жице, дискови и ваљци за механичке инструменте и др. 
     
                Ова делатност обухвата и: 
                       - производњу пиштаљки, труба за позивање и других усних дувачких 
                инструмента за давање звучних сигнала 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - производњу микрофона, појачала, звучника, слушалица и сличних производа, 
                која се сврстава у подгрупу 32300 
                       - производњу инструмената у облику играчки, која се сврстава у подгрупу 36500 
                       - производњу грамофона, магнетофона и сличних апарата, 
                која се сврстава у подгрупу 32300 
                       - производњу снимљених трака и плоча, која се сврстава у грану 221 
     
    364  3640   36400    Производња предмета за спортске потребе 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - производњу предмета и справа за спортове и игре на отвореним или 
                затвореним теренима: 
                       . тврде и меке лопте и лопте на надувавање 
                       . рекети, штапови и палице за голф 
                       . скије, везови и штапови за скије 
                       . даске за једрење 
                       . реквизити за спортски риболов, укључујући и мреже 
                       . реквизити за лов, алпинизам и др. 
                       . спортске рукавице од коже и спортске покривке за главу 
                       . базени за пливање, дечји базени и др. 
                       . клизаљке, котураљке и др. 
                       . лукови и стреле 
                       . опрема за гимнастику и атлетику и др. 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - производњу оружја и муниције, која се сврстава у подгрупу 29600 
                       - производњу спортских возила, осим тобогана, санки и др., 
                која се сврстава у области 34 и 35 
                       - производњу чамаца, која се сврстава у подгрупу 35120 
                       - производњу једара за чамце, која се сврстава у подгрупу 17402 
                       - производњу спортске одеће, која се сврстава у област 18 
                       - производњу седларских и сарачких производа, која се сврстава у подгрупу 19200 
                       - производњу спортске обуће, која се сврстава у грану 193 
                       - производњу столова за билијар и опреме за куглање, 
                која се сврстава у подгрупу 36500 
                       - производњу бичева и корбача, која се сврстава у подгрупу 36633 
     
    365  3650   36500    Производња игара и играчака 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - производњу лутки и одеће и прибора за лутке 
                       - производњу играчака у облику животиња 
                       - производњу играчака на точкове које могу бити за 
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                јахање, укључујући и трицикле 
                       - производњу музичких инструмената у облику играчака 
                       - производњу предмета за луна-паркове (вашаре), стоне или кућне игре 
                       - производњу карата за игру 
                       - производњу забавних аутомата, игара на аутоматима који се у рад пуштају 
                металним новцем, билијара, специјалних столове за казино игре, опреме за 
                аутоматске куглане и др. 
                       - производњу електронских игара: видео-игре, шаховске игре и др. 
                       - производњу смањених модела и сличних модела за забаву, електричних 
                возова, сетова за састављање и др. 
                       - производњу слагалица 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - производњу бицикала, која се сврстава у подгрупу 35420 
                       - производњу празничних, карневалских и других предмета за разоноду, 
                која се сврстава у подгрупу 36633 
     
    366                  Производња осталих разноврсних предмета, на другом месту непоменута 
     
         3661   36610    Производња имитације накита 
     
         3662   36620    Производња метли и четака 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - производњу метли, сликарских четкица и четки, укључујући и оне које 
                су саставни делови машина, ручних механичких направа за чишћење 
                подова, четки с ресама и перушки, ваљака и уложака за бојење и 
                других четки, метли, метлица и др. 
                       - производњу четки за одећу и обућу 
     
         3663            Остала производња разноврсних предмета, на другом месту непоменута 
     
                36631    Производња шибица 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - производњу шибица 
     
                36632    Производња сунцобрана и кишобрана 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - производњу сунцобрана и кишобрана 
     
                36633    Производња осталих разноврсних производа 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - производњу пера и оловака свих врста, механичких или немеханичких 
                       - производњу уложака за оловке 
                       - производњу датумара, жигова за печаћење или нумерисање, ручних апарата 
                за отискивање натписа, гарнитура за ручно штампање, припремљених трака 
                за писаће машине и јастучића за жигове 
                       - производњу дечијих колица 
                       - производњу штапова за шетњу, бичева, корбача др. 
                производњу дугмади, дрикера, патент-затварача, нитни (великих копчи) и др. 
                       - производњу упаљача, механичких или електричних 
                       - производњу предмета за личну употребу: луле за пушење, чешљеви, шнале и др.; 
                мирисне прскалице; термос-боце и други судови за употребу у домаћинству 
                       - производњу перика, вештачке браде, вештачких обрва и др. 
                       - производњу вртешки, љуљашки, стрељана и других предмета за разоноду 
                       - производњу линолеума и тврдих покривача за под 
                       - производњу свећа, свећњака, воштаница и др. 
                       - производњу вештачког цвећа, воћа и грана с лишћем, предмета за 
                шалу и загонетки, кројачких лутки и др. 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - производњу фитиља за упаљаче, која се сврстава у подгрупу 17540 
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37                       Рециклажа 
     
    371  3710   37100    Рециклажа металних отпадака и остатака 
     
                         Карактеристика ове делатности је да су улазни и излазни производи сачињени 
                         од отпадака и остатака. Улазни производ, сортиран или несортиран, и даље 
                         је неподесан за директну индустријску прераду, док је излазни производ 
                         погодан за прераду и треба га посматрати као међуфазни. У овој делатности 
                         користе се механички или хемијски процеси. Сви производи ове делатности су 
                         метални отпаци и остаци и настају као резултат производње у свим 
                         предузећима која се баве производњом и прерадом метала и производњом 
                         машина и опреме. 
     
                Ова делатност обухвата: 
                       - обраду металних отпадака и остатака коришћених или некоришћених, припремљених 
                у таквом облику да су погодни за поновну прераду 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - производњу нових материјала од отпадака и остатака, која се сврстава у област 27 
                       - трговину на велико отпацима и остацима, укључујући и сакупљање, 
                сортирање, кондиционирање, продају и др., без индустријске обраде, 
                која се сврстава у подгрупу 51570 
                       - трговину на велико или трговину на мало половним производима, 
                         која се сврстава у област 51 и подгрупу 52500 
     
    372  3720   37200    Рециклажа неметалних отпадака и остатака 
     
                         Карактеристика ове делатности је да су улазни и излазни производи сачињени 
                         од отпадака и остатака. Улазни производ, сортиран или несортиран, и даље је 
                         неподесан за директну индустријску прераду, док је излазни производ погодан 
                         за прераду и треба га посматрати као међуфазни. У овој делатности користе 
                         се механички или хемијски процеси. Поизводи који припадају овој делатности 
                         су разноврсни и могу да настану у многим секторима производње. 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - обраду неметалних отпадака и остатака, коришћених или некоришћених, припремљених 
                у таквом облику да су погодни за поновну прераду 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - обраду отпадака прехрамбене индустрије и индустрије пића и дувана, 
                која се сврстава у области 15 и 16 
                       - производњу нових материјала или производа из отпадака и остатака, као 
                што су: предење влакана, производња целулозе од отпадног папира и 
                протектирање гума за возила, која треба да буде разврстана у 
                одговарајуће делатности прерађивачке индустрије 
                       - трговину на велико отпацима и остацима, укључујући и сакупљање, 
                сортирање, кондиционирање, продају и др., без индустријске 
                обраде, која се сврстава у подгрупу 51570 
                       - трговину на велико или трговину на мало половних производа, 
                која се сврстава у област 51 и подгрупу 52500 
                       - обраду осиромашеног торијума и урана, која се сврстава у подгрупу 23300 
     
        Сектор Д                        ПРОИЗВОДЊА И СНАБДЕВАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ, ГАСОМ И  

                      ВОДОМ 
     
40                       Производња и снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и топлом водом 
     
    401  4010            Производња, пренос и дистрибуција електричне енергије 
     
                40101    Производња хидроелектричне енергије 
     
                40102    Производња термоелектричне енергије 
     
                40103    Производња нуклеарно-електричне енергије 
     
                40104    Производња електричне енергије из других извора 
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                40105    Пренос електричне енергије 
     
                40106    Дистрибуција електричне енергије 
     
                         Делатности из подгрупа 40101 до 40106 обухватају: 
                       - производњу и дистрибуцију електричне енергије: 
                       . производња електричне енергије у термоелектранама, нуклеарним електранама 
                и хидроелектранама и производња електричне енергије помоћу турбина на гас, 
                дизел-централа или из других обновљивих енергетских извора 
                       . пренос и дистрибуција електричне енергије 
     
     
    402  4020            Производња гаса и дистрибуција гасовитих горива преко система цеви 
     
                40201    Производња карбогаса 
     
                40202    Производња гаса за комуналне сврхе 
     
                         Делатности из подгрупа 40201 и 40202 обухватају: 
                       - производњу гасовитих горива одређене калоричне вредности чишћењем, мешањем 
                или другим процесима из различитих врста гасова 
                       - производњу гаса гасификацијом угља или из нуспроизвода пољопривреде 
                Ове делатности не обухватају: 
                       - рад коксних пећи, који се сврстава у подгрупу 23100 
                       - прозводњу деривата нафте, која се сврстава у подгрупу 23200 
                       - производњу техничких гасова, која се сврстава у подгрупу 24110 
     
                40203    Дистрибуција гаса 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - дистрибуцију свих врста гасовитих горива преко система цеви 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - транспорт свих врста гасовитих горива кроз цевоводе, осим транспорта 
                системом цеви, који се сврстава у подгрупу 60300 
     
    403  4030   40300    Производња и снабдевање паром и топлом водом 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - производњу, сакупљање и дистрибуцију паре и топле воде за грејање, 
                погонске и друге сврхе 
                       - производњу и дистрибуцују хладне воде у сврху хлађења 
     
41  410  4100   41000    Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - сакупљање, пречишћавање и дистрибуцију воде 
                       - одсољавање морске воде, ако производња воде представља главну активност 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - рад система за наводњавање у пољопривреди, који се сврстава у подгрупу 01411 
                       - обраду отпадних вода ради спречавања загађења, 
                која се сврстава у подгрупу 90000 
     
        Сектор Ђ                         ГРАЂЕВИНАРСТВО 
     
45                       Грађевинарство 
     
                         Ова област обухвата: 
                       - новоградњу, рестаурацију и обичне оправке 
     
    451                  Припремни радови 
     
         4511   45110    Рушење и разбијање објеката; земљани радови 
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                         Ова делатност обухвата: 
                       - рушење и демонтажу зграда и других објеката 
                       - рашчишћавање градилишта 
                       - земљане радове: ископ, насипање, нивелисање терена, ископ канала, 
                уклањање стена, минирање и др. 
                       - припрему земљишта за рударске радове: уклањање ископа и други 
                радови и припрема минералних налазишта 
     
                Ова делатност обухвата и: 
                       - дренажне радове на градилишту 
                       - дренажне радове на пољопривредном или шумском земљишту 
     
         4512   45120    Испитивање терена бушењем и сондирањем 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - испитивање терена бушењем и сондирањем и узимање узорака ради 
                проучавања терена за грађење, геофизичке, геолошке или друге сврхе 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - истраживање нафте и гаса, геофизичка, геолошка и сеизмичка мерења, 
                који се сврставају у подгрупу 74204 
                       - бушење експлоатационих извора нафте или гаса, 
                које се сврстава у подгрупу 11200 
                       - ископ окана, који се сврстава у подгрупу 45250 
                       - бушење извора воде, које се сврстава у подгрупу 45250 
     
    452                  Изградња објеката или њихових делова; нискоградња 
     
         4521   45210    Груби грађевински радови и специфични радови нискоградње 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - изградњу свих врста зграда 
                       - изградњу специфичних објеката нискоградње као што су: 
                       . мостови, укључујући и мостове за уздигнуте ауто-путеве, вијадукти, 
                тунели и подземна железница 
                       . цевоводи за пренос на велике даљине, далеководи и објекти веза 
                       . градски цевоводи, градски електроенергетски водови и објекти 
                веза; комунални грађевински радови и др. 
                       - монтажу и подизање префабрикованих конструкција на градилишту 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - услуге при експлоатацији нафте и гаса, које се сврставају у подгрупу 11200 
                       - монтажу комплетних зграда од сопствено произведених делова, осим од 
                бетона, која се сврстава у области 20, 26, 27 и 28 
                       - инсталационе радове на зградама, који се сврставају у грану 453 
                       - завршне радове на зградама, који се сврставају у грану 454 
                       - архитектонске и пројектантске услуге, које се сврставају у подгрупу 74202 
                       - надзорне радове у грађевинарству, који се сврставају у подгрупу 74204 
                       - изградњу стадиона, базена за пливање и гимнастичких и других 
                спортских објеката, која се сврстава у подгрупу 45230 
     
         4522   45220    Монтажа кровних конструкција и покривање кровова 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - монтажу кровних конструкција 
                       - покривање кровова 
                       - хидроизолационе радове 
     
         4523   45230    Изградња саобраћајница, аеродромских писта и спортских терена 
     
                Ова делатност обухвата: 
                       - изградњу железничких пруга, путева, улица и других саобраћајница, 
                бициклистичких и пешачких стаза 
                       - изградњу аеродромских писта 
                       - изградњу стадиона, арена, базена за пливање, тениских и голф-терена и др., 
                искључујући зграде на њима 
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                Ова делатност не обухвата: 
                       - припремне земљане радове, који се сврставају у подгрупу 45110 
     
         4524   45240    Изградња хидрограђевинских објеката 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - изградњу водених путева, оперативних површина у пристаништима и 
                осигурање обала, изградњу марина, устава, брана и насипа и др. 
                       - ископ јарака 
                       - подводне радове 
     
         4525   45250    Остали грађевински радови, укљућујући и специјализоване радове 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - специјализоване грађевинске радове који су заједнички за различите 
                врсте објеката, а захтевају специјално извођење или опрему: 
                       . фундирање, укључујући и побијање шипова 
                       . бушење и изградња црпилишта за воду и копање бунара 
                       . монтажа индустријски произведених челичних елемената 
                       . савијање арматуре 
                       . зидање опеком и каменом 
                       . монтажа и демонтажа скела и радних платформи, укључујући и рад на 
                скелама и радним платформама узетим у закуп 
                       . монтажа димњака и индустријских пећи и др. 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - изнајмљивање скела без монтаже и демонтаже, које се сврстава у подгрупу 71320 
     
    453                  Инсталациони радови 
     
         4531   45310    Постављање електричних инсталација и опреме 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - постављање инсталација у зградама или другим објектима за: 
                       . електричне водове и прибор 
                       . лифтове и покретне степенице 
                       . противпожарне аларме 
                       . аларме и системе против провала 
                       . кућне антене и друге ваздушне проводнике 
                       . светлећа места и др. 
     
         4532   45320    Изолациони радови 
     
                Ова делатност обухвата: 
                       - постављање инсталација у зградама или другим објектима за: 
                       . топлотну и звучну изолацију, заштиту од вибрација и др. 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - хидроизолационе радове, који се сврставају у подгрупу 45220 
     
         4533   45330    Постављање цевних инсталација 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - постављање инсталације у зградама или другим објектима за: 
                       . водоводне инсталације и санитарну опрему 
                       . гасне инсталације 
                       . грејање, вентилацију, опрему и канале за хлађење или климатизацију 
                       . аутоматске противпожарне водене тушеве и др. 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - постављање инсталација за електрично грејање, које се сврстава у подгрупу 45310 
     
         4534   45340    Остали инсталациони радови 
     
                         Ова делатност обухвата: 
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                       - постављање инсталације у зградама или другим објектима за: 
                       . осветљење и сигналне системе на путевима, аеродромима и лукама 
                       . прибор и уређаје на другом месту непоменуте 
     
    454         Завршни радови 
     
         4541   45410    Малтерисање 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - малтерисање спољних и унутрашњих површина зграда и других објеката 
                и украсне штуко-радове, укључујући и наношење одговарајуће подлоге 
     
         4542   45420    Уградња столарије 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - уградњу врата, прозора, оквира за врата и прозоре, кухињске опреме, 
                степеница, опреме за продавнице и др., од дрвета или другог материјала 
                       - унутрашње довршавање као што је постављање дрвених облога на зидове, 
                помичних преграда и др. 
     
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - постављање паркета и других подних облога од дрвета, 
                које се сврстава у подгрупу 45430 
     
         4543   45430    Постављање подних и зидних облога 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - постављање у зградама и другим објектима: 
                       . зидних и подних керамичких, бетонских или камених плоча 
                       . паркета и других подних облога од дрвета 
                       . таписона и линолеумских подних покривача, укључујући и оне 
                од гуме или пластичних маса 
                       . подних и зидних облога од тераца, мермера, гранита или шкриљаца 
                       . тапета и др. 
     
         4544   45440    Бојење и застакљивање 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - унутрашње и спољно бојење зграда 
                       - бојење објеката нискоградње, укључујући и бојење ознака на путевима 
                и просторима за паркирање 
                       - застакљивање, постављање огледала и др. 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - уградњу прозора, која се сврстава у подгрупу 45420 
     
         4545   45450    Остали завршни радови 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - инсталисање приватних базена за пливање 
                       - чишћење паром, пешчаним млазом и слични радови на спољним деловима зграде 
                       - остале завршне радове, на другом месту непоменуте 
     
    455  4550   45500    Изнајмљивање опреме за изградњу или рушење, с руковаоцем 
     
                         Ова делатност не обухвата: 
                       - изнајмљивање машина и опреме за изградњу или рушење, без руковаоца, 
                         које се сврстава у подгрупу 71320 
     
      Сектор Е                         ТРГОВИНА НА ВЕЛИКО И ТРГОВИНА НА МАЛО; ОПРАВКА МОТОРНИХ                
                                      ВОЗИЛА , МОТОЦИКАЛА И ПРЕДМЕТА ЗА  ЛИЧНУ  УПОТРЕБУ  И 
                          ДОМАЋИНСТВО 
     
50                       Продаја, одржавање и оправка моторних возила и мотоцикала; 
                         трговина на мало моторним горивима 
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                         Ова област обухвата: 
                       - све делатности (осим производње и изнајмљивања) у вези с моторним 
                возилима и мотоциклима, укључујући и камионе и теретна возила: 
                       . трговина на велико и трговина на мало новим и половним возилима 
                       . одржавање и оправка 
                       . трговина на мало и трговина на велико деловима и прибором 
                       . делатност посредника у трговини на велико и трговини на мало возилима 
                       . прање, полирање и вуча возила 
     
                Ова област обухвата и: 
                       - трговину на мало моторним горивима, мазивима и производима за хлађење 
     
     
                Ова област не обухвата: 
                       - изнајмљивање моторних возила, које се сврстава у подгрупу 71100 
                       - изнајмљивање мотоцикала, које се сврстава у подгрупу 71210 
     
    501  5010   50100    Продаја моторних возила 
     
     
                         Ова грана обухвата: 
                       - трговину на велико и трговину на мало новим и коришћеним возилима: 
                       . путничка моторна возила, укључујући и специјална путничка моторна 
                возила као што су амбулантна возила, минибуси и др. 
                       . камиони, приколице и полуприколице 
                       . возила за камповање као што су камп-приколице, "мото-куће" и др. 
     
                Ова грана обухвата и: 
                       - трговину на велико и трговину на мало теренским моторним возилима (џип и др.) 
                       - трговину на велико и трговину на мало преко посредника 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - трговину на велико и трговину на мало резервним деловима и прибором 
                за моторна возила, која се сврстава у подгрупу 50300 
     
    502  5020   50200    Одржавање и оправка моторних возила 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - одржавање и оправку моторних возила: 
                       . механичке оправке 
                       . електричне оправке 
                       . обичан сервис 
                       . оправка каросерије 
                       . оправка делова моторног возила 
                       . прање, полирање и др. 
                       . прскање и бојење 
                       . оправка ветробрана и прозора 
                       . оправка спољних и унутрашњих гума, подешавање или замена 
                       . заштита од корозије 
                       . вуча 
                       . уграђивање делова и прибора 
                       . помоћ на путу и др. 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - протектирање гума, које се сврстава у подгрупу 25120 
     
    503  5030   50300    Продаја делова и прибора за моторна возила 
     
    504  5040            Продаја, одржавање и оправка мотоцикала и делова и прибора за мотоцикле 
     
                50401    Продаја мотоцикала, њихових делова и прибора 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - трговину на велико и трговину на мало великим и малим 
                мотоциклима 
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                       - трговину на велико и трговину на мало деловима и прибором 
                за мотоцикле 
                       - делатност посредника 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - продају, одржавање и оправку бицикала, делова и прибора за 
                бицикле, који се сврставају у подгрупе 51150, 51470, 52480 и 52740 
     
                50402    Одржавање и оправка мотоцикала 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - одржавање и оправку мотоцикала, укључујући и мопеде 
     
     
                         Ова делатност не обухвата: 
                       - продају, одржавање и оправку бицикала, делова и прибора за 
                         бицикле, који се сврставају у подгрупе 51150, 51470, 52480 и 52740 
     
    505  5050   50500    Трговина на мало моторним горивима 
     
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - трговину на мало горивима за моторна возила и мотоцикле 
     
                         Ова делатност обухвата и: 
                       - трговину на мало производима за подмазивање и хлађење моторних возила 
     
                         Ова делатност не обухвата: 
                       - трговину на велико горивима, која се сврстава у подгрупу 51510 
     
51                       Трговина на велико и посредовање у трговини, осим трговине моторним 
                         возилима и мотоциклима 
     
                         У ову област сврстава се препродаја (продаја без прераде) нових и коришћених 
                         производа трговцима на мало, индустријским, трговачким и професионалним 
                         корисницима и установама, другим трговцима на велико или посредницима у 
                         куповини или продаји производа за трећа лица. 
     
                         Ова област обухвата: 
                       - делатност трговаца на велико, трговачких посредника, дистрибутера 
                индустријских производа, извозника, увозника, потрошачких задруга, 
                кооперативних организација за пласман пољопривредних производа и др. 
     
                Ова област обухвата и: 
                       - уобичајене манипулације у трговини на велико као што су сакупљање, 
                сортирање и разврставање производа у великим количинама, као и 
                њихова подела на мање партије, препакивање и флаширање, поновно 
                раздељивање на мање количине (нпр. лекова), складиштење, 
                хлађење, испорука и инсталирање производа о свом трошку 
     
                Ова област не обухвата: 
                       - трговину на велико моторним возилима, караванима и мотоциклима, 
                која се сврстава у подгрупе 50100 и 50400 
                       - трговину на велико прибором за моторе, која се сврстава у подгрупу 50300 
                       - изнајмљивање и лизинг производа, који се сврставају у област 71 
     
    511         Посредовање у трговини на велико 
     
                Ова грана обухвата: 
                       - делатност трговачких посредника и свих других трговаца на велико 
                који раде у име и за рачун других 
                       - делатност оних који су ангажовани на повезивању продаваца 
                и купаца или предузимају комерцијалне трансакције у име принципала 
     
                Ова грана не обухвата: 
                       - делатност трговинских посредника у продаји моторних возила 
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                и мотоцикала, која се сврстава у подгрупе 50100 и 50400 
                       - трговину на велико у своје име, која се сврстава у гране 512 до 517 
                       - трговину на мало преко посредника, која се сврстава у област 52 
                       - делатност осигуравајућих агенција, која се сврстава у подгрупу 67200 
                       - делатност агенција за некретнине, која се сврстава у грану 703 
     
         5111   51110    Посредовање у продаји пољопривредних сировина, живих животиња, 
                         текстилних сировина и полупроизвода 
     
         5112   51120    Посредовање у продаји горива, руда, метала и индустријских хемикалија 
     
         5113   51130    Посредовање у продаји дрвне грађе и грађевинског материјала 
     
         5114   51140    Посредовање у продаји машина, индустријске опреме, бродова и авиона 
     
                         Ова делатност обухвата и: 
                       - посредовање у продаји пољопривредних машина 
                       - посредовање у продаји канцеларијских машина 
     
     
         5115   51150    Посредовање у продаји намештаја, предмета за домаћинство и металне 
                         и гвожђарске робе 
     
         5116   51160    Посредовање у продаји текстила, одеће, обуће и предмета од коже 
     
                         Ова делатност обухвата и: 
                       - посредовање у продаји крзна 
     
         5117   51170    Посредовање у продаји хране, пића и дувана 
     
         5118   51180    Посредовање у специјализованој продаји посебних производа или групе 
                         производа, на другом месту непоменутих 
     
         5119   51190    Посредовање у продаји разноврсних производа 
     
    512                  Трговина на велико пољопривредним сировинама и живим животињама 
     
                         Делатности из грана 512 до 517 обухватају: 
                       - само трговину на велико за сопствени рачун 
     
         5121   51210    Трговина на велико зрнастим производима, семењем и храном за животиње 
     
                         Ова делатност обухвата и: 
                       - трговину на велико нејестивим уљима и мастима 
                       - трговину на велико семенским кромпиром 
                       - трговину на велико луковицама лала 
                       - трговину на велико храном за узгој животиња 
     
         5122   51220    Трговина на велико цвећем и растињем 
     
                         Ова делатност не обухвата: 
                       - трговину на велико текстилним влакнима, која се сврстава у подгрупу 51560 
     
         5123   51230    Трговина на велико живим животињама 
     
         5124   51240    Трговина на велико сировом, недовршеном и довршеном кожом 
     
         5125   51250    Трговина на велико сировим дуваном 
     
    513                  Трговина на велико храном, пићима и дуваном 
     
         5131   51310    Трговина на велико воћем и поврћем 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - трговину на велико непрерађеним воћем и поврћем, укључујући и кромпир 
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         5132   51320    Трговина на велико месом и производима од меса 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - трговину на велико животињским месом, живинским месом и 
                         месом дивљачи, обрађеним месом и производима од меса 
     
         5133   51330    Трговина на велико млечним производима, јајима и јестивим уљима и мастима 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - трговину на велико млечним производима 
                       - трговину на велико јајима и производима од јаја 
                       - трговину на велико јестивим уљима 
                         и мастима животињског и биљног порекла 
     
         5134   51340    Трговина на велико алкохолним и другим пићима 
     
         5135   51350    Трговина на велико дуванским производима 
     
         5136   51360    Трговина на велико шећером, чоколадом и слаткишима од шећера 
         5137   51370    Трговина на велико кафом, чајевима, какаом и зачинима 
     
         5138   51380    Неспецијализована трговина на велико храном, пићима и дуваном 
     
         5139   51390    Трговина на велико осталом храном, укључујући и рибу, 
                         љускаре и мекушце 
     
                         Ова делатност обухвата и: 
                       - трговину на велико производима од кромпира 
                       - трговину на велико храном за кућне љубимце 
     
    514                  Трговина на велико предметима за домаћинство 
     
         5141   51410    Трговина на велико текстилом 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - трговину на велико предивима 
                       - трговину на велико тканинама 
                       - трговину на велико рубљем за домаћинство 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - трговину на велико текстилним влакнима, која се сврстава у подгрупу 51560 
     
         5142   51420    Трговина на велико одећом и обућом 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - трговину на велико одећом, укључујући и спортску одећу 
                       - трговину на велико галантеријом, као што су рукавице, кравате, нараменице и др. 
                       - трговину на велико предметима од крзна 
                       - трговину на велико обућом 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - трговину на велико кишобранима, накитом и предметима од 
                         коже, која се сврстава у подгрупу 51470 
     
         5143   51430    Трговина на велико електричним апаратима за домаћинство и радио 
                         и телевизијским уређајима 
     
                         Ова делатност обухвата и: 
                       - трговину на велико грамофонским плочама, тракама, компакт-дисковима 
                и видео-тракама 
                       - трговину на велико опремом за осветљавање 
     
         5144   51440    Трговина на велико порцуланом и стакларијом, лаковима, бојама, зидним 
                         тапетима и средствима за чишћење 
     
                         Ова делатност обухвата и: 
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                       - трговину на велико средствима за чишћење у домаћинству 
     
         5145   51450    Трговина на велико парфимеријским и козметичким производима 
     
         5146   51460    Трговина на велико фармацеутским производима 
     
         5147   51470    Трговина на велико осталим производима за домаћинство 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - трговину на велико намештајем, подним покривачима и неелектричним 
                апаратима за домаћинство 
                       - трговину на велико производима од папира, књигама, часописима и новинама, 
                фотографским и оптичким предметима, предметима од коже и потребштинама за 
                         путовање, сатовима, часовницима, накитом, музичким инструментима, играма и 
                         играчкама, спортским предметима, бициклима и деловима и прибором за бицикле, 
                         кишобранима, предметима од дрвета, прућа и плуте и др. 
     
     
    515                  Трговина на велико репродукционим материјалом, отпацима и остацима, 
                         осим пољопривредних 
     
         5151   51510    Трговина на велико чврстим, течним и гасовитим горивима и сличним производима 
     
                         Ова делатност обухвата и: 
                       - трговину на велико мастима, мазивима, уљима и др. 
     
         5152   51520    Трговина на велико металима и металним рудама 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - трговину на велико рудама гвожђа и рудама обојених метала 
                       - трговину на велико полупроизводима од гвожђа и обојених метала 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - трговину на велико отпацима и остацима, која се сврстава у подгрупу 51570 
     
         5153   51530    Трговина на велико дрветом и грађевинским материјалом 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - трговину на велико необрађеним дрветом 
                       - трговину на велико производима примарне обраде дрвета 
                       - трговину на велико грађевинским материјалом: 
                       . песак, шљунак и др. 
                       - трговину на велико равним стаклом 
                       - трговину на велико санитарном опремом: 
                       . каде, лавабои и тоалетни и други санитарни предмети од порцулана 
     
         5154   51540    Трговина на велико металном робом, цевима, уређајима и опремом 
                         за централно грејање 
     
                         Ова делатност обухвата и: 
                       - трговину на велико санитарном инсталационом опремом: 
                       . цеви, водови, славине, Т-делови, спојеви, гумене цеви и др. 
     
         5155   51550    Трговина на велико хемијским производима 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - трговину на велико индустријским хемикалијама: 
                       . анилин, штампарске боје, етерична уља, индустријски гасови, 
                хемијска лепила, боје, синтетичке смоле, метилалкохол, парафин, 
                мириси и зачини, сода, индустријска со, киселине и сумпорна 
                једињења, деривати скроба и др. 
                       - трговину на велико ђубривима и хемијским производима за пољопривреду 
                       - трговину на велико пластичним масама у примарним облицима 
                       - трговину на велико каучуком 
                       - трговину на велико индустријским производима за чишћење 
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         5156   51560    Трговина на велико осталим репродукционим материјалом 
     
                         Ова делатност обухвата и: 
                       - трговину на велико текстилним влакнима 
                       - трговину на велико неупакованим папиром 
     
         5157   51570    Трговина на велико отпацима и остацима 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - трговину на велико металним и неметалним отпацима и остацима за рециклажу 
     
    516                  Трговина на велико машинама, уређајима и прибором 
     
         5161   51610    Трговина на велико алатним машинама за обраду метала и дрвета 
     
                         Ова делатност обухвата и: 
                       - трговину на велико компјутеризованим алатним машинама 
         5162   51620    Трговина на велико грађевинским машинама 
     
         5163   51630    Трговина на велико машинама за индустрију текстила и машинама 
                         за шивење и плетење 
     
                         Ова делатност обухвата и: 
                       - трговину на велико компјутеризованим машинама за текстилну 
                         индустрију и компјутеризованим машинама за шивење и плетење 
     
         5164   51640    Трговина на велико канцеларијским машинама и опремом 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - трговину на велико рачунарима и периферном опремом 
                       - трговину на велико осталим канцеларијским машинама 
                и опремом као што су писаће машине, рачунске машине и др. 
     
         5165   51650    Трговина на велико осталим машинама за индустрију, трговину и навигацију 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - трговину на велико саобраћајном опремом, осим моторних возила, 
                мотоцикала и бицикала 
                       - трговину на велико роботима за производне линије 
                       - трговину на велико електричним предметима као што су електромотори, 
                трансформатори, прекидачи, каблови, жице и др. 
                       - трговину на велико електронским компонентама 
                       - трговину на велико осталим на другом месту непоменутим машинама за 
                индустрију, трговину, навигацију и друге делатности 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - трговину на велико моторним возилима, приколицама и караванима, 
                која се сврстава у подгрупу 50100 
                       - трговину на велико мотоциклима, која се сврстава у подгрупу 50400 
                       - трговину на велико деловима за моторна возила, која се сврстава у подгрупу 50300 
                       - трговину на велико бициклима, која се сврстава у подгрупу 51470 
     
         5166   51660    Трговина на велико пољопривредним машинама, прибором и справама, 
                         укључујући и тракторе 
     
                         Ова делатност обухвата и: 
                       - трговину на велико косилицама за траву, без обзира на врсту погона 
     
    517  5170   51700    Остала трговина на велико 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - специјализовану трговину на велико која 
                није на другом месту класификована 
                       - трговину на велико различитом робом, без посебне специјализације 
     
52              Трговина на мало, осим трговине моторним возилима и мотоциклима; 
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                оправка предмета за личну употребу и домаћинство 
     
                Ова област обухвата: 
                       - препродају (продају без трансформације) нових и коришћених производа 
                становништву за личну потрошњу или потрошњу у домаћинству преко 
                продавница, робних кућа, на тезгама, преко поште, уличних 
                продаваца и продаваца који долазе на врата купца, потрошачких 
                задруга и др. 
     
                Ова област обухвата и: 
                       - продају потрошне робе установама и индустријским корисницима 
                       - инсталирање предмета за личну употребу и употребу у домаћинству 
                без обзира на то да ли је то повезано с продајом на мало 
                       - трговину на мало преко посредника 
     
     
                Ова област не обухвата: 
                       - продају жита, зрнастих производа, руда, сирове нафте, индустријских 
                хемикалија, гвожђа и  челика и индустријских машина и опреме, 
                која се сврстава у област 51 
                       - продају моторних возила, мотоцикала, делова за мотоцикле 
                и горива за њих, која се сврстава у област 50 
                       - продају робе само установама и индустријским корисницима, 
                која се сврстава у област 51 
                       - продају хране и пића која се конзумира на лицу места, 
                која се сврстава у подгрупе 55300, 55400 и 55510 
                       - изнајмљивање становништву предмета за личну употребу и употребу 
                у домаћинству, које се сврстава у подгрупу 71400 
     
    521         Трговина на мало у неспецијализованим продавницама 
     
         5211   52110    Трговина на мало у неспецијализованим продавницама, претежно хране, 
                         пића и дувана 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - трговину на мало разноврсном робом, претежно храном, пићима или дуваном: 
                       . делатност продавница мешовите робе у којима се поред хране, пића и дувана 
                         као главних производа, продају и разни други производи као што су 
                         одећа, намештај, кућни апарати, метална роба, козметика и др. 
     
         5212   52120    Остала трговина на мало у продавницама мешовите робе 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - трговину на мало разноврсном робом, међу којом не 
                преовлађују храна, пића и дуван: 
                       . делатност робних кућа које се баве општом продајом и које на посебним 
                линијама продају разноврсне производе, укључујући и одећу, намештај, кућне 
                апарате, металну робу, козметику, накит, играчке, спортску опрему и др. 
     
    522                  Трговина на мало храном, пићима и дуваном у специјализованим продавницама 
     
         5221   52210    Трговина на мало воћем и поврћем 
     
         5222   52220    Трговина на мало месом и производима од меса 
     
         5223   52230    Трговина на мало рибом, љускарима и мекушцима 
     
         5224   52240    Трговина на мало хлебом, колачима и слаткишима 
     
         5225   52250    Трговина на мало алкохолним и другим пићима 
     
         5226   52260    Трговина на мало производима од дувана 
     
         5227   52270    Остала трговина на мало храном, пићима и дуваном 
                         у специјализованим продавницама 
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                         Ова делатност обухвата и: 
                       - продају на мало млечних производа 
     
    523                  Трговина на мало фармацеутским, медицинским, козметичким и 
                         таолетним препаратима 
     
         5231   52310    Издавање и справљање лекова по рецептури 
     
         5232   52320    Трговина на мало медицинским препаратима и ортопедским помагалима 
     
         5233   52330    Трговина на мало козметичким и тоалетним препаратима 
     
    524                  Остала трговина на мало новим производима у специјализованим продавницама 
     
         5241   52410    Трговина на мало текстилом 
                         Ова делатност обухвата: 
                       - продају на мало тканина 
                       - продају на мало конца за плетење 
                       - продају на мало основних материјала за израду покривача, 
                таписерија или веза 
                       - продају на мало рубља за домаћинство као што су чаршави, 
                столњаци, пешкири и др. 
     
         5242   52420    Трговина на мало одећом 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - продају на мало: 
                       . одевних предмета 
                       . предмета од крзна 
                       . одевне галантерије као што су рукавице, кравате, нараменице и др. 
     
         5243   52430    Трговина на мало обућом и предметима од коже 
     
                Ова делатност обухвата: 
                       - продају на мало: 
                       . обуће 
                       . предмета од коже 
                       . предмета за путовање, од коже и кожних супститута 
     
         5244   52440    Трговина на мало намештајем и опремом за осветљавање 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - продају на мало: 
                       . намештаја 
                       . предмета за осветљавање 
                       . прибора за домаћинство, прибора за јело, грнчарских предмета од глине и 
                керамике, предмета од стакла и порцулана и др. 
                       . завеса, мрежа и других предмета од текстила за опремање домаћинстава 
                       . предмета од дрвета, плуте и прућа 
                       . предмета и опреме за домаћинство на другом месту непоменутих 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - продају на мало плоча од плуте за облагање подова, која се сврстава у подгрупу 52480 
                       - продају на мало антиквитета, која се сврстава у подгрупу 52500 
     
         5245   52450    Трговина на мало апаратима за домаћинство, радио и телевизијским уређајима 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - продају на мало: 
                       . апарата за домаћинство 
                       . радио и телевизијских апарата и друге аудио-визуелне опреме за домаћинство 
                       . музичких плоча и аудио-визуелних трака и касета 
                       . музичких инструмената и нотног материјала 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - изнајмљивање трака и плоча, које се сврстава у подгрупу 71400 
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         5246   52460    Трговина на мало металном робом, бојама и стаклом 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - продају на мало: 
                       . материјала и опреме за активности "уради сам" 
                       . косилица за травњаке, без обзира на врсту погона 
                       . металне робе 
                       . боја, премаза и лакова 
                       . равног стакла 
                       . осталог грађевинског материјала као што су опка и цреп, 
                дрво, санитарна опрема и др. 
     
     
         5247   52470    Трговина на мало књигама, новинама и писаћим материјалом 
     
                         Ова делатност не обухвата: 
                       - продају на мало половних и антикварних књига, која се сврстава у подгрупу 52500 
     
         5248   52480    Остала трговина на мало у специјализованим продавницама 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - продају на мало, укључујући и продају на мало робе која се обично 
                продаје трговинама на велико: 
                       . канцеларијска опрема и прибор 
                       . компјутери и посебни софтвери 
                       . фотографска, оптичка и прецизна опрема 
                       . средства за чишћење 
                       . зидни тапети 
                       . покривачи за под 
                       . сатови, часовници и накит 
                       . спортска опрема 
                       . игре и играчке 
                       . цвеће, саднице, семе, ђубриво и кућни љубимци 
                       . сувенири, рукотворине и религијски предмети 
                       . уље за ложење за домаћинство, плин у боцама, угаљ и дрво 
                       . оружје и муниција 
                       . филателистичке марке и новчићи (нумизматика) 
                       . прибор за пецање 
                       . опрема за камповање 
                       . чамци 
                       . бицикли 
                       . дечија колица 
                       . непрехрамбени производи који нису на другом месту класификовани 
     
    525  5250   52500    Трговина на мало половном робом, у продавницама 
     
                Ова делатност обухвата: 
                       - трговину на мало половним књигама 
                       - трговину на мало осталом половном робом 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - трговину на мало половним моторним возилима, која се сврстава у подгрупу 50100 
     
    526         Трговина на мало изван продавница 
     
         5261   52610    Трговина на мало у продавницама које поштом достављају наручену робу 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - трговину на мало производима који се купцу достављају поштом, а који 
                су наручени на основу огласа, каталога, модела или неког другог 
                средства оглашавања 
     
         5262   52620    Трговина на мало на тезгама и пијацама 
     
                         Ова делатност обухвата: 
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                       - трговину на мало производима било које врсте на уобичајеним 
                         покретним тезгама поред главних путева или на организованим 
                         пијацама 
     
         5263   52630    Остала трговина на мало изван продавница 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - трговину на мало производима на начин који није на другом месту предвиђен: 
                       . продаја преко лица која долазе на врата купцу 
                       . продаја преко аутомата 
                       . продаја преко путујућих продаваца 
     
     
    527                  Оправка предмета за личну употребу и домаћинство 
     
                         Ова грана обухвата: 
                       - оправку предмета за личну употребу и домаћинство, која није повезана 
                         са израдом - производњом, продајом на велико или продајом на мало 
                         тих предмета. Ако је повезана, тада се оправка укључује у 
                         делатност продаје на велико, продаје на мало или производње. 
     
                         Ова грана не обухвата: 
                       - поправку моторних возила и мотоцикала, која се сврстава у област 50 
     
         5271   52710    Оправка обуће и осталих предмета од коже 
     
                         Ова делатност обухвата и: 
                       - оправку чизама, ципела, кофера и сличних предмета и од других материјала 
     
         5272            Оправка електричних апарата за домаћинство 
     
                52721    Оправка радио и телевизијских апарата 
     
                52722    Оправка осталих електричних апарата за домаћинство 
     
         5273   52730    Оправка сатова, часовника и накита 
     
         5274   52740    Оправка на другом месту непоменута 
     
                         Ова делатност обухвата и: 
                       - поправку бицикала 
     
        Сектор Ж                         ХОТЕЛИ И РЕСТОРАНИ 
     
55                       Хотели и ресторани 
     
    551                  Хотели 
     
                         Ова грана обухвата: 
                       - услуге смештаја за краћи боравак у: 
                       . хотелима, мотелима и гостионицама 
                       . хотелима погодним за конференције 
     
                Ова грана обухвата и: 
                       - услуге ресторана који раде у саставу смештајног објекта 
     
                Ова грана не обухвата: 
                       - услуге смештаја за дужи боравак (нпр. апартмански 
                хотели), које се сврставају у подгрупу 70200 
                       - тајмшеринг (закуп смештајног простора на одређено време), 
                који се сврстава у подгрупу 70200 
     
         5511   55110    Хотели и мотели, с рестораном 
     
         5512   55120    Хотели и мотели, без ресторана 
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    552                  Кампови и друге врсте смештаја за краћи боравак 
     
                         Ова грана обухвата: 
                       - услуге смештаја за краћи боравак у: 
                       . камповима за одмор, кућама за одмор и становима 
                       . издавање простора и уређаја за камповање 
                       . друге услуге смештаја за краћи боравак, као што су "кревет и доручак", 
                омладинска одмаралишта, планинарски домови и куће и др. 
     
                Ова грана не обухвата: 
                       - услуге смештаја за дужи боравак (нпр. апартмански хотели), 
                         које се сврставају у 70200 
         5521            Омладинска одмаралишта и планинарски домови и куће 
     
                55211    Дечја и омладинска одмаралишта 
     
                55212    Планинарски домови и куће 
     
         5522   55220    Кампови 
     
         5523            Остали смештај, на другом месту непоменут 
     
                55231    Радничка одмаралишта 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - услуге смештаја за краћи боравак у радничким одмаралиштима 
     
                55232    Туристички смештај у домаћој радиности 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - услуге смештаја за краћи боравак у кућама за одмор и становима 
     
                55233    Остали смештај за краћи боравак 
     
                Ова делатност обухвата: 
                       - остале услуге смештаја за краћи боравак 
     
    553  5530   55300    Ресторани 
     
                         Ова делатност обухвата: 
               - продају оброка који се обично конзумирају на лицу места, 
                као и продају пића уз оброке, евентуално уз неки вид забаве, у: 
               . ресторанима 
               . ресторанима са самоуслуживањем као што су кафетерије 
               . ресторанима с брзо припремљеном храном, као што су хамбургер-барови и др. 
               . ресторанима из којих се храна носи 
               . киосцима с прженом рибом и кромпиром и др. 
               . колима за ручавање у железничким и другим средствима путничког саобраћаја 
     
                Ова делатност не обухвата: 
               - продају преко аутомата, која се сврстава у подгрупу 52630 
               - претходно поменуте активности које се обављају у вези са смештајем, 
                         које се сврставају у гране 551 и 552 
     
    554  5540   55400    Барови 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - продају пића која се уобичајено конзумирају на лицу места, 
                евентуално уз неки вид забаве, у: 
                       . кафанама, баровима, ноћним баровима, пивницама, винарницама и др. 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - продају преко аутомата, која се сврстава у подгрупу 52630 
                       - претходно поменуте активности које се обављају у вези са смештајем, 
                         које се сврставају у гране 551 и 552 
     



 

 92 

КЛАСИФИКАЦИЈА ДЕЛАТНОСТИ 
 

Об-
ласт 

Грана Група Подгрупа Н а з и в    и   о п и с    д е л а т н о с т и 

1 2 3 4 5 

     
    555                  Кантине и кетеринг 
     
         5551   55510    Кантине 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - продају оброка и пића, уобичајено по нижим ценама, одређеним 
                групама лица, већином професионално повезаним: 
                       . кантине у спортским организацијама, фабрикама и установама 
                       . студентске мензе 
                       . официрске мензе 
     
         5552   55520    Кетеринг 
     
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - припремање оброка у централним јединицама за потрошњу на другим 
                местима као што је припремање готових оброка за: 
                       . авионске превознике 
                       . железничке и друмске превознике 
                       . банкете и пријеме 
                       . свадбе, забаве и друге прославе и приредбе 
     
        Сектор З                         САОБРАЋАЈ, СКЛАДИШТЕЊЕ И ВЕЗЕ 
     
                         Овај сектор обухвата: 
                       - активности у вези са обављањем превоза путника и робе, 
                линијског или слободног, железницом, цевоводима, друмом, 
                воденим или ваздушним путевима 
                       - пратеће активности у вези са станичним објектима и паркиралиштима, 
                руковање теретом, складиштење и др. 
                       - поштанске активности и телекомуникације 
                       - изнајмљивање транспортне опреме с возачем или руковаоцем 
     
                Овај сектор не обухвата: 
                       - велике оправке или преправке транспортне опреме (осим моторних 
                возила), које се сврставају у област 35 
                       - изградњу, одржавање и оправку путева, железница, лука и 
                аеродрома, који се сврставају у област 45 
                       - одржавање и оправку моторних возила, које се сврставају у подгрупу 50200 
                       - изнајмљивање транспортне опреме без возача или руковаоца, 
                         које се сврстава у гране 711 и 712 
     
60                       Копнени саобраћај; цевоводни транспорт 
     
    601  6010   60100    Железнички саобраћај 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - путнички и теретни саобраћај међуградском железницом 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - активности у вези с путницима и теретом у железничким станицама, руковање 
                теретом, складиштење и остале помоћне активности, које се сврставају у област 63 
                       - одржавање и мање оправке возног парка, које се сврставају у подгрупу 63211 
     
    602                  Остали копнени саобраћај 
     
         6021            Редован превоз путника у друмском и градском саобраћају 
                60211    Превоз путника у друмском саобраћају 
                60212    Превоз путника у градском саобраћају 
     
                         Делатности из подгрупа 60211 и 60212 обухватају: 
                       - активности које се односе на обављање градског и приградског превоза 
                путника аутобусима, трамвајима, колима, тролејбусима, подземном и надземном 
                железницом, на одређеним релацијама, с тачно утврђеним редом вожње и са 
                укрцавањем и искрцавањем путника на одређеним станицама 
                       - активности које се односе на обављање међуградског превоза путника, осим 
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                железницом, на одређеним релацијама, с тачно утврђеним редом вожње и са 
                укрцавањем и искрцавањем путника на одређеним станицама 
     
                Ове делатности обухватају и: 
                       - превоз школским аутобусима, превоз до и од аеродрома или других станица, 
                         превоз аутобусима за разгледање знаменитости, успињачама, жичарама и др. 
     
         6022   60220    Такси-превоз 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - такси-превоз 
                       - остало изнајмљивање путничких возила, с возачем 
         6023   60230    Остали превоз путника у друмском саобраћају 
     
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - остали превоз путника у друмском саобраћају: 
                       . чартер-превоз, екскурзије и остале повремене услуге превоза 
     
                         Ова делатност не обухвата: 
                       - превоз амбулантним колима, који се сврстава у групу 8514 
     
         6024   60240    Остали превоз путника у копненом саобраћају 
     
                Ова делатност обухвата: 
                       - превоз путника запрежним возилима 
     
         6025   60250    Превоз робе у друмском саобраћају 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - превоз друмом трупаца, стоке, расхлађених терета, тешких терета, 
                расутих терета (укључујући и превоз танкер-камионима), 
                аутомобила и др. 
     
                Ова делатност обухвата и: 
                       - превоз намештаја 
                       - изнајмљивање камиона с возачем 
                       - превоз терета запрежним возилима 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - рад терминалске опреме за руковање теретом, који се сврстава у област 63 
     
    603  6030   60300    Цевоводни транспорт 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - пренос гаса, течности, разређеног цемента, малтера и остале робе цевоводима 
                       - рад пумпних станица 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - дистрибуцију природног и индустријски добијеног гаса, воде или паре, 
                која се сврстава у Сектор Д 
     
61              Водени саобраћај 
     
                Ова област обухвата: 
                       - превоз путника или робе воденим путем, линијски или слободни 
                       - рад чамаца за екскурзије, кружна путовања или обиласке 
                       - рад ферибота и такси-превоз на воденим путевима 
                       - превоз тегљењем или гурањем баржи, танкера и др. 
                       - изнајмљивање бродова и чамаца с посадом 
     
                Ова област не обухвата: 
                       - делатност ресторана и барова на бродовима, која се сврстава у гране 553 и 554 
                       - руковање теретом, складиштење робе, рад лука и остале помоћне активности 
                као што су пристајање, кормиларење, осветљавање, спасавање пловила и др., 
                         који се сврставају у област 63 
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    611                  Поморски саобраћај и саобраћај у приобалним морским водама 
     
         6111   61110    Поморски саобраћај 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - превоз путника или робе у прекоморској пловидби, укључујући и 
                         превоз преко великих језера 
     
         6112   61120    Саобраћај у приобалним морским водама 
     
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - превоз путника или робе у приобалним морским водама између националних лука 
     
    612  6120   61200    Саобраћај унутрашњим воденим путевима 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - превоз путника или робе рекама, каналима, језерима и осталим унутрашњим 
                         воденим путевима, укључујући и превоз унутар лука и пристаништа 
     
62                       Ваздушни саобраћај 
     
                         Ова област обухвата: 
                       - превоз путника или робе ваздушним или васионским саобраћајем 
     
                Ова област не обухвата: 
                       - оправке авиона или авионских мотора, које се сврставају у подгрупу 35300 
                       - запрашивање усева, које се сврстава у подгрупу 01413 
                       - рекламирање из ваздуха, које се сврстава у подгрупу 74400 
                       - снимање из ваздуха (аерофотографија), које се сврстава у подгрупу 74810 
     
    621  6210   62100    Ваздушни саобраћај, линијски 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - превоз путника или робе ваздушним путем на редовним линијама, са 
                утврђеним редом летења 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - редовне чартер-летове, који се сврставају у подгрупу 62200 
     
    622  6220   62200    Ваздушни саобраћај, ванредни (чартер) 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - ванредни превоз путника или робе ваздушним путем 
     
                Ова делатност обухвата и: 
                       - редовне чартер-летове 
     
    623  6230   62300    Васионски саобраћај 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - лансирање сателита и васионских возила 
                       - васионски превоз робе и путника 
     
63                       Пратеће и помоћне активности у саобраћају; активност путничких агенција 
     
    631                  Претовар терета и складиштење 
     
         6311   63110    Претовар терета 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - утовар и истовар робе или пртљага путника без обзира на врсту 
                саобраћајног средства којим је превоз извршен 
                       - слагање терета 
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                Ова делатност не обухвата: 
                       - рад станичних објеката, који се сврстава у грану 632 
     
         6312   63120    Складишта и стоваришта 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - рад складишних објеката за све врсте робе и складиштење робе 
                у слободним царинским зонама: 
                       . рад силоса за житарице, стоваришта за опште терете, стоваришта-хладњаче и др. 
                       . складиштење разноврсне робе 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - паркиралишта за моторна возила, која се сврставају у подгрупу 63214 
     
    632                  Остале пратеће активности у саобраћају 
     
         6321            Остале пратеће активности у копненом саобраћају 
     
                63211    Одржавање и нега кола 
     
                63212    Одржавање пруга 
     
                63213    Одржавање уређаја на железници 
     
                         Делатности из подгрупа 63211 до 63213 обухватају: 
                       - активности у вези са железничким превозом путника, животиња или робе: 
                       . рад станичних објеката као што су железничке станице, 
                станице за руковање робом и др. 
                       . пратеће активности у вези с радом мостова, тунела и др. 
     
                63214    Услуге у друмском саобраћају 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - активности у вези с друмским превозом путника, животиња или робе: 
                       . рад станичних објеката као што су аутобуске станице, 
                станице за руковање робом и др. 
                       . пратеће активности везане за рад путева, мостова, тунела, паркиралишта 
                или гаража, паркиралишта за бицикле и др. 
                       . чување стамбених ауто-приколица у току зиме 
     
         6322            Остале пратеће активности у воденом саобраћају 
     
                63221    Услуге у поморском саобраћају 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - активности у вези с превозом путника, животиња или робе поморским путем: 
                       . рад терминалских објеката као што су луке, пристаништа и др. 
                       . навигација, кормиларење и пристајање 
                       . послови осветљавања, спасавања и др. 
                       . рад светионика 
     
                63222    Услуге у речном и језерском саобраћају 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - активности везане за превоз путника, животиња или робе 
                речним и језерским путем: 
                       . рад терминалских објеката као што су луке, пристаништа и др. 
                       . рад брана и др. 
                       . навигација, кормиларење и пристајање 
                       . послови осветљавања, спасавања и др. 
                       . рад светионика 
     
         6323   63230    Остале пратеће активности у ваздушном саобраћају 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - активности у вези с превозом путника, животиња или робе ваздушним путем: 
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                       . рад терминалских објеката као што су аеродромски терминали и др. 
                       . контрола аеродрома и ваздушног саобраћаја 
                       . рад земаљске службе на аеродромима и др. 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - обуку за стицање летачких диплома и дозвола које немају 
                професионални карактер, која се сврстава у грану 804 
     
    633  6330   63300    Делатност путничких агенција и туроператора; помоћ туристима, 
                         на другом месту непоменута 
                         Ова делатност обухвата: 
                       - делатност путничких агенција: 
                       . пружање информација и савета и планирање путовања 
                       . организација путовања, смештаја и превоза путника и туриста 
                       . продаја возних карата, пакет-аранжмана и др. 
               - делатност туроператора 
               - делатност туристичких водича 
     
    634  6340   63400    Активност других посредника у саобраћају 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - послове шпедиције (отпремање робе) 
                       - организовање и спровођење саобраћаја друмовима, морима 
                или ваздушним путевима 
                       - пријем групних и индивидуалних пошиљки, укључујући и преузимање 
                и груписање пошиљки 
                       - издавање и прибављање транспортних докумената и товарних листова 
                       - организовање превоза групних пошиљки друмом, железницом, ваздухом или морем, 
                укључујући и преузимање и расподелу робе 
                       - послове царинских заступника 
                       - послове поморских и авио-шпедитера 
                       - послове руковања робом као што су паковање, препакивање, сортирање, 
                мерење робе и др. 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - поштанске услуге предузећа која нису поште, које се сврставају у подгрупу 64120 
                       - послове везане за осигурање робе, који се сврставају у подгрупу 67200 
     
64                       Поштанске активности и телекомуникације 
     
    641                  Поштанске активности и превоз и испорука поштанских пошиљки 
     
         6411   64110    Делатност пошта 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - прикупљање, превоз и испоруку (домаће или међународне) поште и пакета 
                       - сакупљање поште и пакета из јавних поштанских сандучића или из пошта 
                       - расподела и испорука поште и пакета 
                       - изнајмљивање поштанских сандучића, пост-рестант и др. 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - послове поштанских жиро-рачуна и штедње и остале финансијске послове 
                које врши администрација пошта, који се сврставају у групу 6512 
     
         6412   64120    Прикупљање, превоз и испорука поштанских пошиљки, осим делатности пошта 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - прикупљање, превоз и испоруку писмоносних пошиљки и пакета које обављају 
                         предузећа која нису поште, употребом једне или више врста сопственог 
                         саобраћајног средства или средстава јавног превоза 
     
    642  6420   64200    Телекомуникације 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - пренос звука, слике или осталих информација кабловима, емитовањем, 
                релејима и сателитима: 
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                       . телефонска, телеграфска и телекс-веза 
                       . емитовање радио и телевизијских програма 
                       . одржавање мреже 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - давање телефонских информација, које се сврстава у подгрупу 74840 
                       - производњу радио и телевизијских програма чак и ако је у вези са 
                емитовањем, која се сврстава у подгрупу 92200 
     
        Сектор И                         ФИНАНСИЈСКО ПОСРЕДОВАЊЕ 
     
65                       Финансијско посредовање, осим осигурања и пензијских фондова 
     
     
     
                         Ова област обухвата: 
                       - делатност прикупљања и редистрибуције фондова (средстава), осим за сврхе 
                         осигурања, пензијских фондова и обавезног социјалног осигурања 
     
    651                  Монетарне институције 
     
                         Ова грана обухвата: 
                       - прикуплање средстава у виду депозита, кредитно и друго пословање банака 
     
         6511   65110    Централне банке 
     
         6512            Остале монетарне институције 
     
                65121    Банкарске организације 
     
                65122    Поштанске штедионице 
     
                65123    Остало штедно-кредитно пословање (штедионица, штедно-кредитна организација и 
                         штедно-кредитна задруга) 
     
                         Делатности из подгрупа 65121 до 65123 обухватају: 
                       - финансијско посредовање монетарних институција, осим централних 
     
                Ове делатности обухватају и: 
                       - поштанске жиро и штедне банкарске активности 
     
    652                  Остало финансијско посредовање 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - финансијско посредовање, осим посредовања које врше монетарне институције 
     
         6521   65210    Финансијски лизинг 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - давање у закуп на рок који приближно одговара веку трајања имовине и 
                закупац стиче све бенефиције од њеног коришћења и преузима сав ризик у 
                вези с власништвом, а имовина може али не мора да буде пренета 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - изнајмљивање које се према врсти изнајмљене робе сврстава у област 71 
     
         6522   65220    Остало кредитно изнајмљивање новца 
     
         6523            Остало финансијско посредовање, на другом месту непоменуто 
     
                65231    Обављање платног промета у земљи 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - обављање платног промета у земљи за имаоце пословних рачуна 
                (жиро-рачуни и текући рачуни за правна лица и друге имаоце рачуна) 
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                65232    Остало финансијско посредовање 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - остало финансијско посредовање које је у основи повезано с расподелом фондова, 
                осим давања зајмова: 
                       . инвестирање у вредносне папире, као што су акције, обвезнице, 
                благајнички записи и др. 
                       . рад за сопствени рачун посредника вредносних папира 
                       . инвестирање у имовину, првенствено за друге финансијске посреднике 
                       . уговарање трампе, права опције и других ограничавајућих аранжмана 
                       - финансијске холдинг-послове 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - финансијски лизинг, који се сврстава у подгрупу 65210 
                       - послове у вези с хипотекама и послове мењачница, 
                који се сврставају у подгрупу 67130 
                       - послове хартијама од вредности за рачун других, који се сврставају у подгрупу 67120 
                       - промет, изнајмљивање и закуп некретнина, који се сврставају у област 70 
                       - изнајмљивање машина и опреме, које се сврстава у област 71 
                       - нефинансијске холдинг-послове, који се сврставају у подгрупу 74150 
     
66  660                  Осигурање и пензијски фондови, осим обавезног социјалног осигурања 
     
                         Ова област обухвата: 
                       - дугорочну и краткорочну расподелу ризика, с елементима штедње или без њих 
     
         6601   66010    Осигурање живота 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - осигурање и реосигурање живота, са знатним елементима штедње или без њих 
     
         6602   66020    Пензијски фондови 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - прибављање прихода за пензијске фондове 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - програме обавезног социјалног осигурања и програме без давања доприноса 
                где се фондови у великој мери обезбеђују из јавних извора, који се 
                         сврставају у подгрупу 75300 
     
         6603   66030    Остало осигурање 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - остало осигурања и реосигурање, осим осигурања живота: 
                       . од несрећа и пожара 
                       . здравља 
                       . имовине 
                       . друмског, поморског, авио-саобраћаја и др. 
                       . од новчаних губитака и осигурање одговорности 
     
67              Помоћне активности у финансијском посредовању 
     
                Ова област обухвата: 
                       - пружање услуга које нису финансијско посредовање а у вези су с финансијским 
                посредовањем 
     
    671                  Помоћне активности у финансијском посредовању, осим осигурања 
                         и пензијских фондова 
     
         6711   67110    Управљање финансијским тржиштем 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - управљање и надгледање финансијског тржишта, осим оног 
                које врше државни органи: 
                       . делатност берза хартија од вредности и др. 
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         6712   67120    Посредовање у пословима с хартијама од вредности 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - посредовање на финансијском тржишту у корист других (нпр. берзанско 
                посредовање и др.) и активности у вези с тим 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - посредовање на финансијском тржишту за сопствени рачун, 
                         које се сврстава у подгрупу 65232 
         6713   67130    Помоћне активности у финансијском посредовању, на другом месту непоменуте 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - помоћне активности у финансијском посредовању, на другом месту непоменуте: 
                       . посредовање у вези са хипотекама 
                       . мењачнице и др. 
     
    672  6720   67200    Помоћне активности за осигурање и пензијске фондове 
     
                Ова делатност обухвата: 
                       - активности укључене или повезане са осигурањем и пензијским 
                фондовима, осим финансијског посредовања: 
                       . активности агената осигурања 
                       . активности проценитеља осигураног ризика и штете и др. 
     
        Сектор Ј                         АКТИВНОСТИ У ВЕЗИ С НЕКРЕТНИНАМА, ИЗНАЈМЉИВАЊЕ 
                         И ПОСЛОВНЕ АКТИВНОСТИ 
     
70                       Активности у вези с некретнинама 
     
    701                  Активности у вези с некретнинама, за сопствени рачун 
     
         7011   70110    Развој пројеката о некретнинама 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - развој пројеката о некретнинама: 
                       . повезивање финансијских, техничких и физичких средстава за реализацију 
                пројеката о некретнинама за каснију продају, за стамбене или друге зграде 
     
         7012   70120    Куповина и продаја некретнина, за сопствени рачун 
     
                Ова делатност обухвата: 
                       - куповину и продају некретнина: 
                       . стамбене зграде и станови 
                       . нестамбене зграде 
                       . земљиште и др. 
     
    702  7020   70200    Изнајмљивање некретнина 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - изнајмљивање некретнина и управљање тим некретнинама: 
                       . стамбене зграде и станови 
                       . нестамбене зграде 
                       . земљиште и др. 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - рад хотела, соба за издавање, кампова, камп-приколица и других нестамбених 
                објекта или објекта за краткотрајни боравак, који се сврстава у област 55 
     
    703                  Активности у вези с некретнинама, за туђ рачун 
     
         7031   70310    Агенције за некретнине 
     
                Ова делатност обухвата: 
                       - посредовање у куповини, продаји, изнајмљивању и процени некретнина 
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         7032   70320    Управљање некретнинама, за туђ рачун 
     
                Ова делатност обухвата: 
                       - агенције за прикупљање станарине 
     
71                       Изнајмљивање машина и опреме без руковаоца и изнајмљивање 
                         предмета за личну употребу и домаћинство 
     
    711  7110   71100    Изнајмљивање аутомобила 
                         Ова делатност обухвата: 
                       - изнајмљивање путничких возила без возача 
                       - давање у закуп путничких возила без возача, са одржавањем 
                или без одржавања 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - финансијски лизинг, који се сврстава у подгрупу 65210 
     
    712                  Изнајмљивање осталих саобраћајних средстава 
     
         7121   71210    Изнајмљивање осталих копнених саобраћајних средстава 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - изнајмљивање саобраћајних средстава без возача, осим аутомобила: 
                       . железничка возила 
                       . камиони, трактори, приколице и полуприколице 
                       . мотоцикали, каравани, камперси и др. 
                       - давање у закуп (лизинг) поменутих саобраћајних средстава, 
                са одржавањем или без одржавања 
     
                Ова делатност обухвата и: 
                       - изнајмљивање контејнера 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - изнајмљивање или давање у закуп (лизинг) возила или камиона с возачем, 
                које се сврстава у грану 602 
                       - финансијски лизинг, који се сврстава у подгрупу 65210 
                       - изнајмљивање бицикала, које се сврстава у подгрупу 71400 
     
         7122   71220    Изнајмљивање средстава за превоз воденим путевима 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - изнајмљивање средстава, у комерцијалне сврхе, за превоз воденим путевима 
                као што су чамци и бродови, без руковаоца 
                       - давање у закуп (лизинг) поменутих саобраћајних средстава, 
                са одржавањем или без одржавања 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - изнајмљивање средстава за превоз воденим путевима, с руковаоцем, 
                које се сврстава у област 61 
                       - финансијски лизинг, који се сврстава у подгрупу 65210 
                       - изнајмљивање чамаца за забаву, које се сврстава у подгрупу 71400 
     
         7123   71230    Изнајмљивање ваздушних саобраћајних средстава 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - изнајмљивање ваздушних саобраћајних средстава без посаде 
                       - давање у закуп (лизинг) ваздушних собраћајних средстава, 
                са одржавањем или без одржавања 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - изнајмљивање ваздушних саобраћајних средстава с посадом, 
                које се сврстава у област 62 
                       - финансијски лизинг, који се сврстава у подгрупу 65210 
     
    713                  Изнајмљивање осталих машина и опреме 
     



 

 101

КЛАСИФИКАЦИЈА ДЕЛАТНОСТИ 
 

Об-
ласт 

Грана Група Подгрупа Н а з и в    и   о п и с    д е л а т н о с т и 

1 2 3 4 5 

     
         7131   71310    Изнајмљивање пољопривредних машина и опреме 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - изнајмљивање машина и опреме за пољопривреду и шумарство, без руковаоца 
                       - изнајмљивање производа произведених у грани 293, као што 
                су пољопривредни трактори и др. 
     
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - изнајмљивање машина и опреме за пољопривреду и шумарство, с руковаоцем, 
                које се сврстава у грану 014 
                       - финансијски лизинг, који се сврстава у подгрупу 65210 
     
         7132   71320    Изнајмљивање машина и опреме за грађевинарство 
     
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - изнајмљивање и давање у закуп машина и опреме за грађевинарство, без руковаоца 
                       - изнајмљивање скела и радних платформи, без монтаже и демонтаже 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - изнајмљивање машина и опреме за грађевинарство, с руковаоцем, 
                које се сврстава у подгрупу 45500 
                       - финансијски лизинг, који се сврстава у подгрупу 65210 
     
         7133   71330    Изнајмљивање канцеларијских машина и опреме, укључујући и компјутере 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - изнајмљивање и давање у зкуп (лизинг) канцеларијских машина и опреме, 
                без руковаоца, укључујући и компјутере: 
                       . компјутери и опрема 
                       . машине за умножавање, писаће машине и машине за обраду текста 
                       . рачуноводствене машине и опрема и др. 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - финансијски лизинг, који се сврстава у подгрупу 65210 
     
         7134   71340    Изнајмљивање осталих машина и опреме, на другом месту непоменуто 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - изнајмљивање и давање у закуп (лизинг) осталих машина и опреме, 
                без руковаоца, на другом месту непоменутих: 
                       . мотори, турбине и алатне машине 
                       . опрема за рударство и нафтна поља 
                       . радио, телевизијска и телекомуникациона опрема 
                       . мерна и контролна опрема 
                       . остале научне, комерцијалне и индустријске машине 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - финансијски лизинг, који се сврстава у подгрупу 65210 
                       - изнајмљивање машина и опреме за пољопривреду, које се сврстава у подгрупу 71310 
                       - изнајмљивање машина и опреме за грађевинарство, које се сврстава у подгрупу 71320 
                       - изнајмљивање канцеларијских машина и опреме, укључујући и компјутере, 
                које се сврстава у подгрупу 71330 
     
    714  7140   71400    Изнајмљивање предмета за личну употребу и домаћинство, 
                         на другом месту непоменуто 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - изнајмљивање непоменутих предмета за личну употребу или домаћинство: 
                       . текстил, одевни предмети и обућа 
                       . намештај, керамика и стакло, кухињско и стоно посуђе и прибор, 
                електрични уређаји и др. за кућне потребе 
                       . пловила за забаву 
                       . бицикли 
                       . спортска опрема 
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                       . накит, музички инструменати, декорација и костими 
                       . књиге, новине и часописи 
                       . видео-траке, плоче и др. 
                       . машине и опрема за активности "уради сам" 
                       . цвеће, биље и др. 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - изнајмљивање путничких аутомобила и комби-возила, мотоцикала, 
                каравана и приколица, које се сврстава у гране 711 и 712 
                       - изнајмљивање књига, новина и часописа, видео-трака и плоча из библиотека, 
                које се сврстава у подгрупу 92510 
                       - изнајмљивање рубља, радних одела и сличних предмета у перионицама рубља, 
                које се сврстава у подгрупу 93010 
     
72                       Компјутерске и сродне активности 
     
    721  7210   72100    Пружање савета у вези с компјутерском опремом 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - пружање савета о типу и конфигурацији компјутерске опреме и примени 
                припадајућег софтвера: 
                       . анализа потреба и проблема корисника и предлагање најбољих решења 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - савете произвођача компјутера или продајних јединица, 
                         који се сврставају у подгрупе 30020, 51640 и 52480 
     
    722  7220   72200    Пружање савета и израда компјутерских програма 
     
                Ова делатност обухвата: 
                       - анализу, пројектовање и програмирање система готових за употребу: 
                       . анализа потреба и проблема корисника и давање савета о најбољим решењима 
                       . развој, израда и давање документације за готове програме, наручених 
                за потрбе специјалних корисника 
                       . развој, израда и давање документације за готове нетипичне програме 
                       . писање програма према захтевима корисника и др. 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - умножавање (репродукцију) нетипичних програма, које се сврстава у подгрупу 22330 
                       - савете о софтверу који је пратећи уз компјутерску опрему, 
                који се сврставају у подгрупу 72100 
     
    723  7230   72300    Обрада података 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - обраду података на основу корисникових или властитих програма: 
                       . комплетна обрада података 
                       . услуге уношења података 
                       - управљање и рад на системима за обраду података која припадају другима 
     
    724  7240   72400    Изградња база података 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - активности у вези с базама података: 
                       . развој база података: сакупљање података из једног или више извора 
                       . смештање података: припрема компјутерских записа о информацијама 
                према претходно утврђеној форми 
                       - доступност база података: пружање података у одређеном реду или низу, 
                директним приступом или селективном доступношћу сваком кориснику или 
                одређеним корисницима, зависно од захтева 
     
    725  7250   72500    Одржавање и оправка канцеларијских, рачунских и рачунарских машина 
     
    726  7260   72600    Остале активности у вези с компјутерима 
     
73                       Истраживање и развој 
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                         Ова област обухвата три врсте истраживања и развоја: 
                       - основна истраживања: експериментални и теоријски рад који обухвата 
                стицање нових знања заснованих на појавама и чињеницама, без 
                конкретне примене или употребе 
                       - примењена истраживања: оригинална истраживања предузета ради 
                стицања нових знања, директно усмерених према одређеном циљу 
                или објекту 
                       - експериментални развој: систематски рад, заснован на познатим знањима 
                добијеним из истраживања и/или практичног искуства, усмерен ка производњи 
                нових материјала, производа и уређаја, постављању нових процеса, система и 
                         услуга и ка битном побољшању оних који се већ производе или се уводе у 
                         производњу 
     
    731  7310            Истраживање и експериментални развој у природним наукама 
                         и технолошки развој 
     
                73101    Истраживање и експериментални развој у природно-математичким наукама 
     
                73102    Истраживање и експериментални развој у техничко-технолошким наукама 
     
                73103    Истраживање и експериментални развој у биотехничким наукама 
     
                73104    Истраживање и експериментални развој у медицинским наукама 
     
                73105    Истраживање и експериментални развој у мултидисциплинарним наукама 
     
                73109    Истраживање и експериментални развој у непоменутим природним наукама 
     
                         Делатности из подгрупа 73101 до 73109 обухватају: 
                       - систематски рад и креативни напор на претходно дефинисане три врсте 
                         истраживања и развоја у природним наукама (математици, физици, 
                         астрономији, хемији, биологији, медицини, пољопривреди, геологији и 
                         др.), с циљем да се увећају знања и побољша њихова примена 
     
    732  7320            Истраживање и експериментални развој у друштвеним и хуманистичким наукама 
     
                73201    Истраживање и експериментални развој у друштвеним наукама 
     
                73202    Истраживање и експериментални развој у хуманистичким наукама 
     
                         Делатности из подгрупа 73201 и 73202 обухватају: 
                       - систематски рад и креативни напор на претходно дефинисане три врсте 
                истраживања и развоја у друштвеним и хуманистичким наукама (економији, 
                психологији, социологији, правима, филологији, уметности и др.), 
                с циљем да се увећају знања и побољша њихова примена 
     
                Ове делатности не обухватају: 
                       - истраживање тржишта, које се сврстава у подгрупу 74130 
     
74                       Остале пословне активности 
     
    741                  Правни, рачуноводствени и књиговодствени послови; консалтинг 
                         и холдинг-послови 
     
         7411            Правни послови 
     
                74111    Адвокатски послови 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - давање правних савета 
                       - састављање тужби, жалби, молби, представки и других 
                поднесака, уговора, тестамената, изјава и других исправа 
                       - заступање и одбрану физичких и правних лица пред судовима 
                и другим државним органима, предузећима и другим правним 
                лицима 
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                       - заштиту ауторских права 
                       - обављање других правних послова у име и за рачун другог 
                         физичког или правног лица на основу којих то лице остварује 
                         право 
     
                74112    Остали правни послови 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - активност јавних бележника, мировних судија, арбитара, ревизора, вештака и др. 
     
                         Ове делатности не обухватају: 
                       - активности судова, које се сврставају у подгрупу 75230 
                       - посредовање и поравнање између радника и управа, које се сврстава у подгрупу 74140 
     
         7412   74120    Рачуноводствени и књиговодствени послови и послови контроле; 
                         саветодавни послови у вези с порезом 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - праћење трговинских или других трансакција у пословању 
                       - израду финансијских извештаја и провера и верификација њихове исправности 
                       - припремање личних и пословних пријава за плаћање пореза 
                       - саветодавне активности и заступање клијената пред пореским органима и др. 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - обраду података и табелирање чак иако су за рачуноводствене потребе, 
                који се сврставају у подгрупу 72300 
                       - саветодавне послове као што су организовање рачуноводственог система, 
                програма за књиговодство трошкова и поступака буџетске контроле, 
                који се сврставају у подгрупу 74140 
                       - прикупљање рачуна, које се сврстава у подгрупу 74840 
     
         7413   74130    Истраживање тржишта и испитивање јавног мнења 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - истраживање могућности тржишта, прихватања и познавања производа и 
                куповне навике потрошача ради промоционе продаје и развоја нових 
                производа, укључујући и статистичку анализу резултата 
                       - испитивање јавног мнења о политичким, економским и социјалним 
                         питањима и њихова статистичка анализа 
     
         7414   74140    Консалтинг и менаџмент послови 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - давање савета, усмеравање или оперативна помоћ пословним и јавним службама: 
                       . односи и комуницирање с јавношћу 
                       . организовање рачуноводствених система, програма за књиговодство трошкова и 
                поступака буџетске контроле 
                       . савети и помоћ пословним и јавним службама у планирању, организацији, 
                ефикасности и контроли, информисању управе и др. 
                       . савети за управљање као што су савети које фармама дају агрономи и агроекономисти 
                       . посредовање и изравнање између радника и управе и др. 
     
         7415   74150    Холдинг-послови 
     
    742  7420            Архитектонске и инжењерске активности и технички савети 
     
                74201    Просторно планирање 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - планирање градова, насеља и простора 
     
                74202    Пројектовање грађевинских и других објеката 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - пројектовање грађевинских и других објеката 
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                74203    Инжењеринг 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - инжењеринг, вођење пројеката и техничке активности: 
                       . пројекти за нискоградњу, хидроградњу и саобраћај 
     
                       . израда и реализација елабората у вези с електроником, енергетиком, 
                рударством, хемијском индустријом, машинством, систем-инжењерингом 
                и сигурносним инжењерингом 
                       - израду пројеката који се користе за кондиционирање, расхлађивање, 
                         пречишћавање и испитивање загађености ваздуха, пројеката за 
                         акустику и др. 
     
                74204    Остале архитектонске и инжењерске активности и технички савети 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - саветодавне и архитектонске послове: надзор грађења и др. 
                       - пројектовање машина и индустријских постројења 
                       - геолошке и истраживачке активности: 
                       . површинска мерења и посматрања ради добијања информација о 
                подземној структури и налазиштима нафте и природног гаса, минерала 
                и подземних вода 
                       - временске прогнозе 
                       - геодетска истраживања: геодетско премеравање терена, хидрографска 
                мерења, подземна мерења, премеравање граница, картографско и 
                просторно информисање, индустријска и грађевинска премеравања и др. 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - производно бушење у вези с вађењем нафте и гаса, 
                које се сврстава у подгрупу 11200 
                       - површинско и дубинско испитивање терена за градњу, 
                које се сврстава у подгрупу 45120 
                       - активности на истраживању и развоју, које се сврставају у област 73 
                       - техничко испитивање, које се сврстава у подгрупу 74300 
                       - унутрашњу декорацију, која се сврстава у подгрупу 74840 
     
    743  7430   74300 Техничко испитивање и анализа 
     
                Ова делатност обухвата: 
                       - мерења у вези с чистоћом воде и ваздуха, мерење радиоактивности 
                и сл. и анализу потенцијалних загађења као што су загађења 
                димом, отпадним водама и др. 
                       - испитивања хигијенске исправности хране 
                       - испитивање чврстоће и ломљивости 
                       - тестирање прорачуна за грађевинске елементе 
                       - издавање сертификата за бродове, ваздухоплове, моторна возила, 
                судове под притиском, нуклеарке и др. 
                       - периодично испитивање моторних возила у погледу безбедности на друму 
     
    744  7440            Реклама и пропаганда 
     
                74401    Приређивање сајмова 
     
                74402    Остале услуге рекламе и пропаганде 
     
                         Делатности из подгрупа 74401 и 74402 обухватају: 
                       - креирање и спровођење пропагандних кампања 
                       - креирање и постављање реклама на отвореном простору, нпр. рекламних 
                табли, панела, огласних табли, излога и изложбених дворана, осликавање 
                кола и аутобуса и др. 
                       - медијско представљање, тј. продаја термина и простора за различита 
                медијска оглашавања 
                       - рекламирање из ваздуха 
                       - дистрибуцију или испоруку пропагандног материјала или узорака 
                       - обезбеђивање простора за пропаганду и др. 
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                Ове делатности не обухватају: 
                       - штампање пропагандног материјала, које се сврстава у подгрупу 22220 
                       - истраживање тржишта, које се сврстава у подгрупу 74130 
                       - комуницирање с јавношћу, које се сврстава у подгрупу 74140 
                       - израду рекламних фотографија, која се сврстава у подгрупу 74810 
                       - директне поштанске испоруке, које се сврставају у подгрупу 74840 
                       - производњу комерцијалних порука за радио, телевизију и филм, 
                која се сврстава у област 92 
     
    745  7450   74500    Делатност бироа за запошљавање 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - тражење радника, избор, упућивање и контакт с потенцијалним 
                послодавцем или будућим запосленим: 
                       . формулисање описа послова 
                       . испитивање и провера кандидата 
                       . проверавање референци и др. 
                       - проналажење кадрова и њихово запошљавање 
                       - уговарање рада: 
                       . обезбеђивање другима, првенствено на привременој основи, радника 
                које плаћа агенција 
     
    746  7460   74600    Делатност тражења изгубљених лица и заштите 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - тражење изгубљених лица 
                       - активности приватних истражитеља 
                       - активности присмотре и чувања и остале заштитне активности: 
                       . транспорт драгоцености 
                       . телесна заштита 
                       . уличне патроле, чување и надгледање стамбених зграда, канцеларија, 
                фабрика, градилишта, хотела, позоришта, дискотека и др. 
                       . активности детектива у трговинским радњама 
                       . праћење помоћу механичких и електронских заштитних уређаја и др. 
                       - давање савета о заштити и безбедности у области индустрије, 
                домаћинстава и јавне безбедности 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - постављање алармних уређаја, које се сврстава у подгрупу 45310 
                       - истраживања у вези са осигурањем, која се сврставају у подгрупу 67200 
     
    747  7470   74700    Чишћење објеката 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - унутрашње чишћење зграда свих врста, укључујући и канцеларије, фабрике, 
                радње, установе и друге пословне и професионалне просторије, као и 
                стамбене зграде с више станова 
                       - чишћење прозора 
                       - чишћење димњака, камина, пећи, шпорета, пећи за спаљивање отпада, 
                котлова, вентилационих и издувних уређаја и др. 
     
                Ова делатност обухвата и: 
                       - дезинфекцију и заштиту од штеточина у зградама, на бродовима, у возовима и др. 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - чишћење паром и песком и сличне активности у вези са спољним чишћењем зграда, 
                које се сврставају у подгрупу 45450 
                       - чишћење нових зграда после изградње, које се сврстава у подгрупу 45450 
                       - чишћење тепиха и других прекривача за под, драперија и завеса, 
                које се сврстава у подгрупу 93010 
                       - рад кућне послуге, који се сврстава у подгрупу 95000 
                       - заштиту од штеточина у пољопривреди, која се сврстава у подгрупу 01413 
     
    748                  Остале пословне активности, на другом месту непоменуте 
     
         7481   74810    Фотографске услуге 
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                         Ова делатност обухвата: 
                       - израду фографија за комерцијалне сврхе и грађане: 
                       . за пасоше, школе, венчања и др. 
                       . за комерцијалне, јавне, модне, туристичке и друге сврхе 
                       - фотографисање из ваздуха 
                       - обраду филмова: 
                       . развијање, умножавање или увећавање с негатива које су донели 
                клијенти или за потребе филмске делатности 
                       . израда слајдова 
                       . копирање, рестаурација или ретуширање старих фотографија 
     
                Ова делатност обухвата и: 
                       - рад аутомата за фотографисање 
     
     
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - обраду филмова у филмским и телевизијским студијима, 
                која се сврстава у подгрупу 92110 
     
         7482   74820    Услуге паковања 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - услуге паковања за туђ рачун, без обзира на то да ли 
                захтевају или не захтевају, аутоматизоване поступке: 
                       . пуњење аеросола и др. 
                       - флаширање течности, укључујући и пића и храну 
                       - паковање чврстих производа (вакуумирано паковање, прекривање фолијом и др.) 
                       - етикетирање, маркирање и утискивање знакова 
                       - паковање пошиљки, увијање поклона и др. 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - паковање у оквиру саобраћајне делатности, које се сврстава у подгрупу 63400 
     
         7483   74830    Секретарске и преводилачке активности 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - стенографију, преписивање и рад с поштом: 
                       . рад на писаћој машини 
                       . остале секретарске активности као што су преписивање записа с трака, 
                дискова, исправке и др. 
                       - копирање, фотокопирање и сличне активности 
                       - адресирање коверти, улагање, печаћење и слање поште, састављање 
                адресара за слање поште и др., укључујући и за пропагандни материјал 
                       - превођење и интерпретација 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - изградњу база података, која се сврстава у подгрупу 72400 
                       - књиговодствене активности, које се сврставају у подгрупу 74120 
     
         7484   74840    Остале пословне активности, на другом месту непоменуте 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - прикупљање рачуна, процену кредитне способности појединаца или фирми и 
                процену кредитне способности за обављање послова 
                       - пословно посредовање при набавци и продаји малих или средњих количина 
                робе, укључујући и професионалну праксу 
                       - активности процењивања, осим за некретнине и осигурање 
                       - модно дизајнирање тканина, одеће, обуће, накита, намештаја и другу 
                декорацију и дизајнирање предмета за личну употребу и домаћинство 
                       - директно разношење поште 
                       - активности с трговинским маркицама (купонима) 
                       - активности декоратера ентеријера 
     
                Ова делатност обухвата и: 
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                       - активности агената и агенција за потребе појединаца ради њиховог 
                ангажовања у филмовима, позоришним представама или другим забавним 
                или спортским атракцијама, као и пласман књига, уметничких дела, 
                фотографија и др., за издаваче, произвођаче и др. 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - активности с кредитним картицама, које се сврставају у област 65 
                       - пројектовање машина и индустријских постројења, које се сврстава у подгрупу 74203 
                       - излагање реклама и другог пропагандног материјала, које се сврстава у подгрупу 74402 
     
        Сектор К                         ДРЖАВНА УПРАВА И ОДБРАНА; ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ 
     
75                       Државна управа и одбрана; обавезно социјално осигурање 
     
    751                  Државна управа (законодавна и извршна власт, економска и социјална политика) 
     
         7511   75110    Делатност државних органа 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - законодавну и извршну власт државних органа 
                       - вођење и надзор фискалних послова: 
                       . рад пореских органа 
                       . наплата царина и пореза и истраживање повреда пореских прописа 
                       . управа царина 
                       - извршење буџета и управљање јавним фондовима и дуговима: 
                       . прикупљање и пријем новца и контрола његовог трошења 
                       . праћење и контрола новчане понуде 
                       - управљање и примену свеукупног економског и друштвеног планирања и 
                         статистичке и социолошке услуге 
     
         7512   75120    Уређивање активности друштвених делатности 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - управљање државних органа програмима чији је циљ унапређење 
                здравља, образовања, културе, спорта, рекреација, околине и 
                становања, социјалне услуге и др. 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - обавезно социјално осигурање, које се сврстава у подгрупу 75300 
                       - образовање, које се сврстава у област 80 
                       - здравствену заштиту становништва, која се сврстава у грану 851 
                       - изношење смећа и одпадака и санитарне услуге, које се сврставају у подгрупу 90000 
                       - делатност библиотека, јавних архива, музеја и других културних установа, 
                које се сврставају у грану 925 
                       - спортске и друге рекреативне активности, које се сврставају у грану 926 
     
         7513   75130    Уређивање и допринос успешнијем пословању привреде 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - уређивање различитих економских сектора: 
                пољопривреда, коришћење земљишта, енергетика и рударство, 
                инфраструктура, саобраћај, комуникације, хотели, туризам и др. 
                       - управљање општим пословима у области рада 
                       - остваривање политике регионалног развоја 
     
         7514   75140    Помоћне активности за функционисање државе 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - услуге општих служби: 
                       . управљање и рад општих персоналних служби 
                       - развој и примену опште персоналне политике и поступака који се односе 
                на избор и унапређење, методе оцењивања, опис послова, оцену и 
                класификовање послова и др. 
                       - управљање, рад и подршка раду државних органа: 
                       . централизоване услуге набавке и снабдевања 
                       . одржавање и архивирање државне докуменатације и архиве 
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                       . управљање државним зградама 
                       . управљање службама које нису у непосредној вези с неком специфичном 
                функцијом државе 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - активност историјских архива, која се сврстава у подгрупу 92510 
     
    752                  Услуге државних органа за земљу у целини (послови са иностранством, одбрана, 
                         правосуђе, јавна безбедност и др.) 
     
         7521   75210    Послови са иностранством 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - спољне послове, активност дипломатских и конзуларних представништава 
                у иностранству или при међународним организацијама 
                       - руковођење службама за културу и информисање намењеним за ширење 
                информација и културе изван националних граница 
                       - пружање помоћи страним земљама, без обзира да ли је упућена преко 
                међународних организација 
                       - пружање војне помоћи страним земаљама 
                       - уређивање спољне трговине, међународне финансијске и техничке помоћи 
                       - међународну помоћ, као што су програми за избеглице или помоћ гладнима 
     
         7522   75220    Послови одбране 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - управљање, надзор и вођење војних одбрамбених послова за копнене, 
                поморске, ваздушне и свемирске одбрамбене снаге као што су: 
                       . борбене снаге копнене војске, морнарице и ваздухопловства 
                       . инжењеријске, саобраћајне, комуникационе, обавештајне, људске, 
                материјалне и друге неборбене снаге и команде 
                       . резервне и помоћне снаге одбрамбеног система 
                       . снабдевање опремом, средствима и др. 
                       . здравствена заштита војног особља на терену 
                       - управљање и вођење цивилних одбрамбених снага 
                       - израду планова за непредвиђене ситуције и извођење 
                вежби у које су укључене цивилне установе и становништво 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - административне послове министарства одбране, који се сврставају у подгрупу 75110 
                       - пружање војне помоћи страним земљама, које се сврстава у подгрупу 75210 
                       - активности војних судова, које се сврставају у подгрупу 75230 
                       - обезбеђење новчане помоћи за непредвидиву домаћу потрошњу у случају 
                мирнодопских несрећа, које се сврстава у подгрупу 75240 
                       - образовање у војним школама и академијама, која се сврстава у област 80 
                       - активности војних болница, које се сврставају у подгрупу 85110 
     
         7523   75230    Судске и правосудне активности 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - делатност судова и других правосудних органа 
                       - рад затвора и казнено-поправних домова 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - саветовање и заступање у грађанским, кривичним и осталим споровима, 
                које се сврстава у подгрупу 74112 
                       - активности затворских школа, које се сврставају у област 80 
                       - активности затворских болница, које се сврставају у подгрупу 85110 
     
         7524   75240    Јавна безбедност; обезбеђивање закона и реда 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - управљање и рад редовних и помоћних полицијских снага које 
                издржавају јавне власти, затим лучких, граничних и обалских 
                стража и других специјалних полицијских снага, укључујући и 
                регулисање саобраћаја, регистрацију странаца, рад полицијских 
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                лабораторија и вођење евиденције о ухапшенима 
                       - обезбеђивање хитних потребштина за случај мирнодопских несрећа 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - управљање и рад војних оружаних снага, које се сврстава у подгрупу 75220 
     
         7525   75250    Делатност ватрогасних јединица 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - гашење пожара и заштиту од пожара: 
                       . управљање и рад сталних и помоћних ватрогасних бригада које се 
                финансирају из буџета 
                       . гашење и спречавање пожара, спасавање људи и животиња, помоћ у 
                         цивилним несрећама, поплавама, саобраћајним несрећама и др. 
     
    753  7530   75300    Обавезно социјално осигурање 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - обавезно социјално осигурање: 
                       . инвалидско и пензијско осигурање 
                       . здравствено осигурање, осигурање од повреда на раду и осигурање незапослених 
                       . осигурање породиља, лица неспосбних за рад и др. 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - услуге социјалне помоћи и социјални рад, које се сврставају у грану 853 
                       - необавезно социјално осигурање, које се сврстава у грану 660 
     
     
        Сектор Л                         ОБРАЗОВАЊЕ 
     
80                       Образовање 
     
                         Ова област обухвата: 
                       - образовање свих нивоа, без обзира на то да ли се обавља 
                усмено или дописно или путем радија и телевизије: 
                       . образовање у различитим институцијама редовног школског система, на 
                различитим нивоима, образовање одраслих, програми описмењавања и др. 
                       . специјално образовање лица ометених у физичком или психичком развоју 
                       . образовање по посебном програму за развијање одређених 
                склоности (музика, балет и др.) 
     
                Ова област обухвата и: 
                       - остале врсте образовања као што је обука возача 
     
                Ова област не обухвата: 
                       - образовање намењено првенствено рекреацији као што су бриџ или голф, 
                које се свсртава у област 92 
     
    801  8010            Основно образовање 
     
                80101    Основно образовање општег типа 
     
                         Ова делатност не обухвата: 
                       - описмењавање одраслих, које се сврстава у подгрупу 80420 
     
                80102    Основно специјално образовање 
     
                         Ова делатност не обухвата: 
                       - описмењавање одраслих, које се сврстава у подгрупу 80420 
     
                80103    Основно образовање посебног типа 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - образовање по посебном програму за развијање одређених 
                склоности (музика, балет и др.) 
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                Ова делатност не обухвата: 
                       - описмењавање одраслих, које се сврстава у подгрупу 80420 
     
                80104    Предшколско образовање 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - предшколско образовање 
     
                         Ова делатност не обухвата: 
                       - активности дечијих вртића, које се сврставају у подгрупу 85321 
     
    802                  Средње образовање 
     
         8021   80210    Опште средње образовање 
     
     
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - опште средње обрзовање (гимназије и остале сродне школе), 
                које у принципу представља степеницу ка вишем и 
                високом образовању 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - образовање одраслих, које се сврстава у подгрупу 80420 
     
         8022   80220    Техничко и стручно средње образовање 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - средње техничко и стручно образовање у коме је наглашена предметна 
                специјализација и обука из области теоријских знања и практичних 
                вештина, повезаних с постојећим или будућим занимањем 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - више и универзитетско стручно и техничко образовање, 
                         који се сврставају у групе 8031 и 8032 
     
    803                  Више и високо образовање 
     
         8031            Више образовање 
     
                80311    Више економске и управне школе 
     
                80312    Више техничке школе 
     
                80313    Више медицинске школе 
     
                80314    Више пољопривредне и шумарске школе 
     
                80315    Више педагошке школе 
     
                80316    Више уметничке школе 
     
                80319    Остале више школе 
     
                         Делатности из подгрупа 80311 до 80319 обухватају: 
                       - школовање на вишим школама, укључујући и први степен образовања 
                         на факултетима 
     
         8032            Високо образовање 
     
                80321    Природно-математички факултети 
     
                80322    Технички факултети 
     
                80323    Пољопривредни, ветеринарски и шумарски факултети 
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                80324    Медицински факултети 
     
                80325    Факултети друштвених наука 
     
                80326    Факултети и академије уметности 
     
                80329    Остале високо-школске установе 
     
                         Делатности 80321 до 80329 обухватају: 
                       - високо образовање које даје универзитетску или одговарајућу диплому 
                       - последипломске студије (специјализација, магистратура и докторат) 
     
    804                  Образовање одраслих и остало образовање 
     
         8041   80410    Делатност школа за возаче 
     
     
     
                         Ова делатност обухвата и: 
                       - обуку за стицање летачких диплома и дозвола за управљање бродовима 
                         које немају карактер професионалних диплома и дозвола 
     
         8042   80420    Образовање одраслих и остало образовање на другом месту непоменуто 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - образовање одраслих, односно образовање становништва ван система 
                редовног школског и универзитетског образовања у дневним или 
                вечерњим разредима у школама или у посебним установама за одрасле 
                       - све врсте обуке која се изводи путем радио-телевизијске мреже или 
                дописним путем 
                       - образовање које није дефинисано према степенима образовања 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - више и високо образовање, које се сврстава у грану 803 
                       - обуку из области игара и спорта, која се сврстава у подгрупу 92620 
                       - школе за плес, које се сврставају у подгрупу 92340 
     
        Сектор Љ                         ЗДРАВСТВЕНИ И СОЦИЈАЛНИ РАД 
     
85                       Здравствени и социјални рад 
     
    851                  Здравствена заштита становништва 
     
         8511   85110    Делатност болница 
     
                         У ову делатност сврставају се болнице општег и специјалистичког типа за 
                         краткотрајно или дуготрајно лечење, санаторијуми, центри за превентивну 
                         медицину, центри за одојчад, уточишта, заводи за ментално здравље, 
                         лепрозаријуми, стоматолошке клинике и друге здравствене установе са 
                         објектима за смештај, укључујући и војномедицинске центре и затворске 
                         болнице. Делатност ових институција односи се на стационирано лечење и 
                         обавља се под директним надзором медицинских стручњака. 
     

                         Ова делатност обухвата: 
                       - услуге хоспитализације: 
                       . медицинске и хируршке техничке услуге као што су дијагностика, 
                лечење, операције, анализе, хитне интервенције и др. 
                       . услуге збрињавања као што су смештај, исхрана и др. 
     

                Ова делатност не обухвата: 
                       - здравствену заштиту војних лица на ратишту, која се сврстава у подгрупу 75220 
                       - услуге приватних саветовалишта за болничке пацијенте, 
                које се сврставају у подгрупу 85120 
                       - стоматолошке амбуланте, које се сврставају у подгрупу 85130 
                       - услуге амбулантних кола и спасилачке услуге, које се сврставају у подгрупу 85142 
     
         8512   85120    Медицинска пракса 
     
                         Медицинска пракса се може обављати у приватним ординацијама, групним 
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                         ординацијама или болничким амбулантама за спољне пацијенте, 
                         укључујући и приватне саветодавне активности у болницама, као и 
                         активности које се обављају у амбулантама у фирмама, школама, 
                         домовима за старе, радничким организацијама и друштавима. 
                         Ова делатност обухвата: 
                       - медицинске консултације и лечење у области опште и специјалистичке 
                медицине које обављају лекари опште праксе, специјалисти и хирурзи 
     
                Ова делатност обухвата и: 
                       - медицинске консултације и лечење код куће (хитна помоћ) 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - делатност особља као што су медицинске сестре, бабице, 
                дадиље и физиотерапеути, које се сврставају у групу 8514 
     
         8513   85130    Стоматолошка пракса 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - стоматолошку праксу општег и специјалистичког карактера која се може 
                обављати у приватним ординацијама или у болничким амбулантама за 
                спљне пацијенте, укључујући и амбуланте при фирмама, школама и др., 
                као и у хируршким салама 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - серијску фабричку производњу вештачких зуба, вилица и протетичког материјала коју 
                произвођач не уграђују пацијенту уз надокнаду, која се сврстава у подгрупу 33102 
     
         8514            Остала здравствена заштита становништва 
     
                85141    Медицинска рехабилитација 
     
                85142    Остали видови здравствене заштите 
     
                         Делатности из подгрупа 85141 и 85142 обухватају: 
                       - здравствену заштиту становништва коју не врше болнички лекари и друго 
                медицинско особље, већ особље, које је званично овлашћено за лечење 
                болесника, која се може обављати у здравственим амбулантама у оквиру 
                фирми, школа, домова за старе, радничких организација и друштава, као 
                и у приватним ординацијама, у стану пацијента или на другом месту: 
                активности медицинских сестара, бабица, неговатељица, физиотерапеута и 
                другог особља у области оптометрије, хидротерапије, медицинске масаже, 
                професионалне рехабилитације, терапије говорних мана, лечења 
                екстремитета, хомео-терапије, акупунктуре и др. 
     
                Ова делатност обухвата и: 
                       - рад зубарског особља као што су зубни терапеути, школске зубарске 
                сестре, зубни хигијеничари и др. 
                       - медицинске лабораторије 
                       - прикупљање и чување крви, сперме и органа за трансплантацију 
                       - превоз пацијената амбулантним колима 
     
                Ове делатности не обухватају: 
                       - израду вештачких зуба, вештачких вилица и протетичког материјала коју 
                врше техничари а сами их не уграђују, која се сврстава у подгрупу 33102 
                       - испитивање хигијенске исправности животних намирница, 
                које се сврстава у подгрупу 74300 
     
    852  8520   85200    Ветеринарске активности 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - здравствену бригу и контролу здравља домаћих животиња и кућних љубимаца, 
                коју обављају квалификовани ветеринари у ветеринарским станицама, као и при 
                посетама фармама, штенарама и становима, или у сопственим саветовалиштима и 
                хируршким ординацијама или на другим местима 
                       - делатност ветеринарских амбуланти 
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                Ова делатност не обухвата: 
                       - смештај животиња без здравствене неге, 
                који се сврстава у подгрупу 01420 
    853                  Социјална заштита 
     
         8531            Социјална заштита у установама са смештајем 
     
                85311    Домови ученика и студената 
     
                85312    Домови за старе 
     
                85313    Остала социјална заштита у установама са смештајем 
     
                         Делатности из подгрупа 85311 до 85313 обухватају: 
                       - организацију заштите на основу целодневног боравка ради друштвене 
                бриге о деци, старим и другим лицима чије су могућности да се сами о 
                себи старају ограничене, али где медицински третман и образовање нису битни: 
                 
                       . сиротишта, дечији домови и прихватилишта, васпитно-поправни домови 
                за омладину, домови за старе, домови за лица ометена у развоју, 
                укључујући и домове за слепе, глуве и глувонеме 
                       . рехабилитациони центри (без медицинског третмана) за наркомане и 
                алкохоличаре, прихватилишта за бескућнике, установе за бригу о 
                неудатим мајкама и њиховој деци и др. 
     
                Ове делатности не обухватају: 
                       - делатност старатељства, која се сврстава у подгрупу 85322 
                       - делатност склоништа за краткотрајни смештај жртава несрећа, 
                које се сврставају у подгрупу 85322 
     
         8532            Социјални рад без смештаја 
     
                85321    Установе за дневни боравак деце 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - целодневну бригу о деци (вртићи) 
     
                85322    Остали социјални рад у установама без смештаја 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - рад социјалних установа, саветовалишта, добротворних институција, 
                институција за рад са избеглим и прогнаним лицима и друге активности 
                на пружању услуга појединцима и породицама у њиховим домовима или 
                на другом месту, које спроводе државне и приватне организације, 
                хуманитарне организације, националне и локалне службе самопомоћи као 
                и стручњаци за пружање саветодавних услуга: 
                       . социјална помоћ и усмеравање деце и омладине 
                       . рад са усвојеницима и рад на спречавању злостављања деце и других лица 
                       . одлучивање о праву за социјалну помоћ, накнаде за станарину и бонове за исхрану 
                       . посећивање старих и болесних 
                       . савети за породичне буџете, брачна и породична саветовалишта 
                       . усмеравање лица која су под истрагом или условно пуштена на слободу 
                       . активност суседских заједница 
                       . активности на збрињавању жртава несрећа, избеглица и имиграната, укључујући и 
                привремени, повремени или дужи смештај за њих 
                       . професионална рехабилитација и оспособљавање хендикепираних и незапослених 
                лица, с тим што је образовна компонента ограничена 
                       - целодневну бригу о одраслим хендикепираним лицима и хендикепираној деци 
                       - дневну помоћ бескућницима и другим социјално угроженим групама 
                       - добротворне активности као што су прикупљање средстава и друге 
                активности социјалне заштите 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - делатности које су типично укључене у обавезно социјално осигурање, 
                         које се сврставају у подгрупу 75300 
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        Сектор М                         ОСТАЛЕ КОМУНАЛНЕ, ДРУШТВЕНЕ И ЛИЧНЕ УСЛУЖНЕ АКТИВНОСТИ 
     
90  900  9000   90000    Одстрањивање отпадака и смећа, санитарне и сличне активности 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - скупљање смећа, старих ствари, коришћених предмета и отпадака 
                       - одвоз отпадака, као што су остаци разрушених зграда 
                       - одстрањивање отпадака спаљивањем или на друге начине: 
                       . сабијање отпадака 
                       . одлагање отпадака на земљиште или у воду, закопавање и заоравање отпадака 
                       . обрада и уништавање отровних отпадака, укључујући и чишћење 
                загађеног земљишта 
                       - уклањање отпадних вода дренажом, канализацијом, одводним каналима или на 
                други начин; уклањање отпадака људског порекла, њихова обрада и одлагање 
                       - пречишћавање отпадних вода разблаживањем, просејавањем, филтрирањем, 
                седиментацијом, хемијским таложењем, активном обрадом муља или другим 
                поступцима 
                       - одржавање канализације и канала за отпадне воде 
                       - пражњење и чишћење септичких јама и танкова и сервисирање хемијских клозета 
     
                Ова делатност обухвата и: 
                       - уклањање отпада из посуда за отпатке на јавним местима 
                       - чишћење и поливање улица, стаза, паркиралишта и др. 
                       - уклањање снега и леда на ауто-путевима и аеродромским пистама, укључујући и 
                посипање соли и песка 
     

                Ова делатност не обухвата: 
                       - заштиту од штеточина у пољопривреди, која се сврстава у подгрупу 01413 
                       - рециклажу отпадака и остатака, која се сврстава у област 37 
                       - сакупљање, пречишћавање и дистрибуцију воде, која се сврстава у подгрупу 41000 
                       - изградњу и оправку система за отпадне воде, које се сврстава у подгрупу 45210 
                       - дезинфекцију и уништавање гамади у грађевинским објектима, 
                која се сврстава у подгрупу 74700 
     
91                       Делатност организација на бази учлањења 
     
    911                  Делатност пословних, радничких и струковних организација 
     
         9111   91110    Делатност пословних удружења 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - организације, као што су привредне коморе, еснафска удружења и сличне 
                организације, чији се чланови удружују ради развоја и унапређења рада 
                предузећа у одређеној пословној области или трговини, укључујући и 
                пољопривреду или ради развоја одређеног региона или административне 
                         јединице без обзира на врсту делатности 
     
         9112   91120    Делатност струковних удружења 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - организације чији се чланови удружују у оквиру одређене школске 
                спреме или професије или у оквиру неке техничке области, 
                         укљчујући и удружења специјалиста ангажованих у некој научној, 
                         академској или културној делатности, као што су писци, сликари, 
                         уметници свих врста, новинари и др. 
     

                         Ова делатност обухвата и: 
                       - делатност научних друштава 
     
    912  9120   91200    Делатност синдиката 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - активност организација чији су чланови запослена лица заинтересована, 
                пре свега, за заступање њихових ставова у вези са зарадама и условима 
                рада; активности појединачних синдикалних организација, гранских синдиката 
                и асоцијација синдиката заснованих на струковној, регионалној или другој 
                основи 
    913                  Делатност осталих организација на бази учлањења 
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         9131   91310    Делатност верских организација 
     
                         Ова делатност не обухвата: 
                       - образовне активности ових организација, које се сврставају у област 80 
                       - здравствене активности ових организација, које се сврставају у грану 851 
                       - социјални рад ових организација, који се сврстава у грану 853 
     
         9132   91320    Делатност политичких организација 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - активност политичких организација и организација младих људи придружених 
                политичким партијама, које се посебно ангажују на обезбеђењу утицаја на 
                доношење одлука у државним телима, делегирањем чланова или симпатизера у 
                политичка тела, укључујући их у ширење информација, јавна иступања, 
                         прикупљање фондова и др. 
     
         9133   91330    Делатност осталих организација на бази учлањења, на другом месту непоменутих 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - активност организација које нису изричито декларисане као политичке, 
                а раде на унапређењу друштвених послова или решавању одређених 
                друштвених проблема формирањем јавног мишљиња, политичким утицајем, 
                прикупљањем фондова и др.: 
                       . иницијативе грађана и протестни покрети 
                       . еколошки покрети и покрети за заштиту животне средине 
                       . организације за помагање образовних и комуналних делатности 
                       . организације за заштиту и развој посебних група, нпр. етничких и мањинских 
                       . патриотска удружења, укључујући и удружења ратних ветерана 
                       . интересне групе као што су излетнички клубови, удружења аутомобилиста, 
                потрошача и др. 
                       . удружења за друштвено зближавање као што су клубови, ложе и др. 
                       . омладинске организације, удружења младих, студентске организације и 
                клубови, братстава и др. 
                       . удружења за бављење културним, рекреативним или другим активностима, 
                осим такмичарскским спортом и играма, нпр. песнички, књижевни, 
                читалачки, баштовански клубови, клубови за филм и фотографију, музички 
                и уметнички клубови, клубови занатлија и колекционара, друштвени 
                клубови, карневалски клубови и др. 
                       . друштва за заштиту животиња 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - активности струковних удружења, које се сврставају у подгрупу 91120 
                       - активности удружења за обављање или промоцију уметничких активности, 
                која се сврставају у подгрупу 92310 
     
92                       Рекреативне, спортске и културне активности 
     
    921                  Кинематографске и видео-активности 
     
         9211   92110    Кинематографска и видео-производња 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - производњу играних и других филмова, на филмским или видео-тракама, 
                за директно приказивање у биоскопима или на телевизији: 
                       . производња у филмским студијима или у специјалним лабораторијама за 
                анимиране или цртане филмове, дугометражних, краткометражних, 
                документарних и других филмова за јавно приказивање 
                       - синхронизацију звука и дублирање 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - израду копија филмова и репродукцију аудио и видео-трака са 
                мастер-копија, која се сврстава у грану 223 
                       - обраду филмова која не спада у кинематографску делатност, 
                која се сврстава у подгрупу 74810 
                       - делатност агенција, која се сврстава у подгрупу 74840 
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                       - производњу филмова и трака који се уобичајено производе у телевизијским 
                студијима, која се сврстава у подгрупу 92200 
                       - делатности слободних глумаца, аниматора, редитеља, консултаната и 
                         других техничких специјалиста, које се сврставају у подгрупу 92310 
     
         9212   92120    Кинематографска и видео-дистрибуција 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - дистрибуцију уметничких филмова и видео-трака другим делатностима, 
                осим широкој публици; продају и изнајмљивање филмова и видео-трака 
                другим делатностима, као и активности које су у вези с дистрибуцијом 
                филмова и видео-трака, као што су резервација, испорука, складиштење и др. 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - израду копија филмова и репродукцију аудио и видео-трака са мастер-копија, 
                која се сврстава у грану 223 
                       - продају трака на мало, која се сврстава у гране 521 и 524 
                       - изнајмљивање филмова широкој публици, које се сврстава у подгрупу 71400 
                       - изнајмљивање кулиса и костима, које се сврстава у подгрупу 92110 
     
         9213   92130    Приказивање филмова 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - приказивање филмова и видео-трака у биоскопима, на отвореном простору 
                или у другим објектима погодним за приказивање 
     
                Ова делатност обухвата и: 
                       - активност киноклубова 
     
    922  9220   92200    Радио и телевизијске активности 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - производњу радио и телевизијских програма (забавних, пропагандних, 
                информативних, образовних, за обучавање и др.) снимљених на трајној 
                траци која се може продавати, изнајмљивати или чувати за емитовање 
                или поновно емитовање 
     
                         Ова делатност не обухвата: 
                       - новинске агенције, које се сврставају у подгрупу 92400 
                       - кабловску телевизију, која се сврстава у подгрупу 64200 
                       - пренос радио и телевизијских емисија путем релеја или сателита, 
                који се сврстава у подгрупу 64200 
                       - производњу филмова и видео-трака производених у филмским студијима, 
                која се сврстава у подгрупу 92110 
     
    923                  Остале забавне активности 
     
         9231   92310    Уметничко и књижевно стваралаштво и сценска уметност 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - извођење позоришних, балетских и фолклорних представа, 
                концерата и других врста сценске уметности: 
                       . делатност група, друштава, оркестара и бендова 
                       . делатност слободних уметника као што су глумци, диригенти, музичари, 
                писци, предавачи, спикери, скулптори, сликари, аниматори, гравери и 
                бакроресци, сценографи, аранжери и др. 
     
         9232   92320    Рад уметничких установа 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - концертне и позоришне дворане и други уметнички објекти 
                       - агенције за продају карата 
     
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - делатност приказивања филмова, која се сврстава у подгрупу 92130 
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         9233   92330    Вашарске активности и активности забавних паркова 
     
                         Ова делатност обухвата и: 
                       - рад очуваних старих железница 
     
         9234   92340    Остале забавне активности, на другом месту непоменуте 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - остале забавне активности, непоменуте на другом месту: 
                       . делатност школа за плес и учитеља плеса 
                       - делатност циркуса 
                       - луткарске представе, родеа, покривена стрелишта и др. 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - остале рекреативне активности, које се сврставају у подгрупу 92720 
     
    924  9240   92400    Делатност новинских агенција 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - делатност новинских удружења и агенција које снабдевају масовне 
                         медије информацијама, фотографијама, репортажама и др. 
     
    925                  Делатност библиотека, архива, музеја и остале културне активности 
     
         9251            Делатност библиотека и архива 
     
                92511    Делатност библиотека 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - делатност библиотека, читаоница, слушаоница и видеотека за 
                опште и посебне кориснике као што су студенти, научници, 
                наставно особље и чланови: 
                       . организовање збирки, без обзира да ли су специјализоване или не 
                       . израда каталога 
                       . позајмљивање или чување књига, карата, часописа, филмова, 
                плоча, трака, уметничких дела и др. 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - делатност база података, која се сврстава у подгрупу 72400 
                       - изнајмљивање видео-трака, које се сврстава у подгрупу 71400 
     
                92512    Делатност архива 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - делатност јавних архива за опште и посебне кориснике као што су 
                студенти, научници, наставно особље и чланови: 
                       . организовање збирки, без обзира на то да ли су специјализоване 
                       . израда каталога и др. 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - делатност база података, која се сврстава у подгрупу 72400 
     
         9252            Делатност музеја и заштита историјских објеката и зграда 
     
                92521    Делатност музеја, галерија и збирки 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - рад музеја свих врста: 
                       . музеји уметности, накита, намештаја, одеће, керамике, 
                сребрних предмета и др. 
                       . музеји природних вредности, научни, технички и историјски музеји, 
                укључујући и војне музеје и историјске објекте 
                       . остали специјализовани музеји 
                       . музеји на отвореном простору 
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                92522    Заштита културних добара, природних и других знаменитости 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - заштиту и реконструкцију историјских места и зграда 
     
         9253   92530    Делатност ботаничких и зоолошких вртова и других природних резервата 
     
                Ова делатност обухвата: 
                       - делатност ботаничких башти и зоолошких вртова, укључујући и 
                зоолошке вртове за децу 
                       - делатност природних резервата, укључујући и заштиту дивљачи 
     
    926                  Спортске активности 
     
         9261   92610    Делатност спортских арена и стадиона 
     
     
     
                Ова делатност обухвата: 
                       - рад отворених или затворених спортских објеката (ограђених или покривених 
                или са трибинама за седење или стајање): 
                       . фудбалски стадиони, пливачки базени и стадиони, терени за голф, хале 
                за бокс, хале и стадиони за зимске спортове, терени и стадиони за 
                атлетска такмичења и др. 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - изнајмљивање спортске опреме, које се сврстава у подгрупу 71400 
                       - делатности паркова и плажа, које се сврставају у подгрупу 92720 
     
         9262            Остале спортске делатности 
     
                92621    Делатност марина 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - делатност марина 
     
                92622    Остале спортске активности 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - професионална и аматерска спортска такмичења на отвореном и затвореном 
                простору која спроводе одговарајуће организације, без обзира на то да ли 
                имају своје објекте: 
                       . фудбалски клубови, клубови за пливање, куглање, бокс, голф, рвање, 
                боди-билдинг клубови и клубови за одржавање здравља, клубови за 
                зимски спорт, шах, домине, бриџ, атлетски клубови, клубови за 
                стрељачки спорт и др. 
                       - активности у вези с пропагандом и спровођењем спортских такмичења 
                       - активност самосталних спортиста и алтетичара, судија, мерача времена, 
                инструктора, учитеља, тренера и др. 
                       - делатност школа за спорт и рекреацију 
                       - делатност објеката за аутомобилски и коњички спорт, штенара за 
                псе и рели-гаража 
                       - спортско-рекреативни лов 
                       - остале сродне делатности 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - изнајмљивање спортске опреме, које се сврстава у подгрупу 71400 
                       - делатности паркова и плажа, које се сврставају у подгрупу 92720 
     
    927                  Остале рекреативне делатности 
     
         9271   92710    Коцкање и клађење 
     
         9272   92720    Остале рекреативне активности, на другом месту непоменуте 
     
                         Ова делатност обухвата: 
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                       - рекреативне активности непоменуте на другом месту: 
                       . делатност рекреативних паркова и плажа, укључујући и изнајмљивање 
                објеката као што су свлачионице, ормари, лежаљке и др. 
                       . спортски риболов 
                       . изнајмљивање возила за рекреацију као што су бицикли, пловила на 
                ножни погон, коњи за јахање и др. 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - остале забавне активности, као што су циркуси, школе за плес и др., 
                које се сврставају у подгрупу 92330 
     
93  930                  Остале услужне делатности 
     
         9301   93010    Прање и хемијско чишћење текстилних и крзнених предмета 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - прање и хемијско чишћење, пеглање и др., свих врста одеће и 
                текстила (укључујући и крзно), механичким уређајима, ручним 
                или самоуслужним аутоматима, за грађанство и друге кориснике 
                       - прикупљање и испорука рубља 
                       - чишћење тепиха и прекривача и прање завеса и драперија 
     
                Ова делатност обухвата и: 
                       - крпљење и мање преправке одеће и других текстилних предмета 
                које се врше у оквиру прања 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - крпљење и преправку одеће као самосталне делатности, 
                које се сврставају у подгрупу 52740 
                       - изнајмљивање одеће и текстилних предмета за домаћинство чак и ако је 
                чишћење ових предмета саставни део активности, које се сврстава у подгрупу 71400 
     
         9302   93020    Фризерски и други третмани за улепшавање 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - прање, подшишивање и шишање косе, прављење фризуре, навијање, 
                исправљање, бојење и блајхање косе и слично улепшавање жена и 
                мушкараца, као и бријање и поткресивање браде 
                       - масажу лица, маникир, педикир, шминкање и др. 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - израду перика, која се сврстава у подгрупу 36633 
     
         9303   93030    Погребне и пратеће активности 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - сахрањивање и спаљивање људских и животињских лешева и пратеће активности: 
                       . припрему лешева за сахрањивање, спаљивање, балсамовање и услуге гробара 
                       . сахрањивање и спаљивање 
                       . изнајмљивање опремљеног погребног простора на гробљу 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - извођење религиозних погребних обреда, које се сврстава у подгрупу 91310 
     
         9304   93040    Третмани за побољшање физичког стања и расположења 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - активности за поправљање физичке кондиције или релаксацију, које 
                пружају турска купатила, сауне и парна купатила, соларијуми, салони 
                за мршављење и масажу и др. 
     
     
         9305   93050    Остале услужне активности, на другом месту непоменуте 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - извођење астролошких и спиритуалистичких сеанси 
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КЛАСИФИКАЦИЈА ДЕЛАТНОСТИ 
 

Об-
ласт 

Грана Група Подгрупа Н а з и в    и   о п и с    д е л а т н о с т и 

1 2 3 4 5 

     
                       - друштвене услуге као што су организовање пратње, заказивање 
                састанака, услуге женидбених бироа и др. 
                       - делатност организација за откривање порекла 
                       - делатност чистача ципела, носача, лица за паркирање аутомобила и др. 
     
        Сектор Н                         ПРИВАТНА ДОМАЋИНСТВА СА ЗАПОСЛЕНИМ ЛИЦИМА 
     
95  950  9500   95000    Приватна домаћинства са запосленим лицима 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - делатност приватних домаћинстава која запошљавају послугу као што су 
                спремачице, кувари, послужитељи, собари, батлери, праље, баштовани, 
                вратари, коњушари, возачи, чувари, гувернанте, дадиље, учитељи, 
                секретари и др. 
     
        Сектор Њ                         ЕКСТЕРИТОРИЈАЛНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И ТЕЛА 
     
99  990  9900   99000    Екстериторијалне организације и тела 
     
                         Ова делатност обухвата: 
                       - делатност међународних организација као што су Уједињене нације и 
                њене специјализоване агенције, регионална тела и др., Европска 
                заједница, ЕФТА, Организација за економску сарадњу и развој, Арапска 
                лига, Савет за царинску сарадњу, Организација земаља произвођача и 
                извозница нафте, Међународни монетарни фонд, Светска банка и др. 
     
                Ова делатност не обухвата: 
                       - рад дипломатских и конзуларних мисија смештених у иностранству или при 
                         уредима међународних организација, који се сврстава у подгрупу 75210 
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2.. ЛИСТА СКРАЋЕНИХ НАЗИВА КАТЕГОРИЈА КЛАСИФИКАЦИЈЕ ДЕЛАТНОСТИ1/ 

 

 
Сектор    А ПОЉОПРИВРЕДА, ЛОВ И ШУМАРСТВО 
     
     
Подсектор АА   Пољопривреда 
     
     
01                          Пољопривреда, лов и услуге 
     
     
         011                Гајење усева и засада, баштованство 
     
               0111   01110 Гајење жита и др. усева и засада 
     
               0112         Гајење поврћа, цвећа и садница 
     
                      01121 Гајење поврћа, цвећа и украсног биља 
                      01122 Гајење воћних садница 
                      01123 Гајење лозних садница 
     
               0113         Гајење воћа и биља за напитке и зачине 
     
                      01131 Гајење воћа 
                      01132 Гајење грожђа 
                      01133 Гајење биља за напитке и зачине 
     
         012                Узгој животиња 
     
               0121   01210 Узгој говеда и произв. млека 
     
               0122   01220 Узгој оваца, коза, коња 
     
               0123   01230 Узгој свиња 
     
               0124   01240 Узгој живине 
     
               0125   01250 Узгој осталих животиња 
     
         013   0130   01300 Мешовито фармерство 
     
         014                Пољопривредне услуге 
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               0141         Пољопривредне услуге 
     
                      01411 Искоришћавање вода за пољопривреду 
                      01412 Уређење паркова и рекреационих површина 
                      01413 Остале пољопривредне услуге 
     
               0142   01420 Услуге у узгоју животиња 
     
         015   0150   01500 Лов, узгој дивљачи и услуге 
     
 
 
 
 
1/ Класификација делатности је саставни део Закона о класификацији делатности и о регистру јединица разврставања који је објављен у 

"Службеном листу СРЈ", бр. 31/96, 34/96, 12/98, 59/98 и 74/99. 
 
     
     
Подсектор АБ    Шумарство 
     
     
02       020                Узгој, искоришћавање шума и услуге 
     
     
               0201   02010 Узгој и искоришћавање шума 
     
               0202   02020 Услуге у шумарству 
     
     
Подсектор АВ    Водопривреда 
     
     
03       030                Водопривреда 
     
     
               0301   03010 Газдовање водним ресурсима 
     
               0302   03020 Искоришћавање и употреба вода 
     
  0303   03030 Заштита од штетног дејства вода 
     
  0304   03040 Заштита вода од загађивања 
 
Сектор    Б   РИБАРСТВО 
     
     
05       050                Улов, узгој рибе и услуге 
     
     
               0501         Улов рибе 
     
                      05011 Улов рибе на мору 
                      05012 Улов рибе на рекама и језерима 
     
               0502   05020 Мрешћење и узгој рибе у рибњацима 
     
     
     
Сектор    В  ВАЂЕЊЕ РУДА И КАМЕНА 
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Подсектор ВА  Вађење енергетских сировина 
     
     
10                          Вађење угља 
     
     
         101   1010   10100 Вађење и брикетирање каменог угља 
     
         102   1020         Вађење, брикетирање мрког угља и лигнита 
     
                      10201 Вађење и брикетирање мрког угља 
                      10202 Вађење и брикетирање лигнита 
     
         103   1030   10300 Вађење и брикетирање тресета 
     
11                          Вађење сирове нафте и гаса, услуге 
     
     
         111   1110         Вађење сирове нафте и природног гаса 
     
                      11101 Вађење сирове нафте 
                      11102 Вађење природног гаса 
     
     
         112   1120   11200 Услуге у произв. нафте и гаса 
     
12       120   1200   12000 Вађење руда урана и торијума 
     
     
     
Подсектор ВБ Вађење осталих сировина и материјала 
     
     
13                          Вађење руда метала 
     
     
         131   1310   13100 Вађење руда гвожђа 
     
         132   1320         Вађење руда обојених метала 
     
                      13201 Вађење боксита 
                      13202 Вађење руда олова и цинка 
                      13203 Вађење руда бакра 
                      13204 Вађење руда осталих обојених метала 
     
14                          Вађење осталих руда и камена 
     
     
         141                Вађење камена 
     
               1411   14110 Вађење камена за грађевинарство 
     
               1412   14120 Вађење кречњака, сировог гипса и креде 
     
               1413   14130 Вађење шкриљаца 
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         142                Вађење песка и глине 
     
               1421   14210 Вађење шљунка и песка 
     
               1422   14220 Вађење глине и каолина 
     
         143   1430   14300 Вађење хемијских минерала и ђубрива 
     
         144   1440         Произв. соли 
     
                      14401 Произв. морске соли 
                      14402 Произв. остале соли 
     
         145   1450   14500 Вађење осталих руда и камена 
     
     
     
Сектор    Г  ПРЕРАЂИВАЧКА ИНДУСТРИЈА 
     
     
     
Подсектор ГА Прехрамбени производи, пића и дуван 
     
     
15                          Произв. прехрамбених производа и пића 
     
     
         151                Произв. обрада и конзервисање меса 
     
               1511   15110 Произв. и обрада животињског меса 
     
               1512   15120 Произв. и обрада живинског меса 
     
               1513   15130 Прерада животињског и живинског меса 
     
         152   1520   15200 Прерада и конзервисање рибе 
     
         153                Прерада и конзервисање воћа и поврћа 
     
               1531   15310 Прерада и конзервисање кромпира 
     
               1532   15320 Произв. сокова од воћа и поврћа 
     
               1533   15330 Прерада и конзервисање др. воћа и поврћа 
     
         154                Произв. уља и масти 
     
               1541   15410 Произв. сирових уља и масти 
     
               1542   15420 Произв. рафинираних уља и масти 
     
               1543   15430 Произв. маргарина и сл. масти 
     
         155                Прерада и конзервисање млека 
     
               1551   15510 Произв. млечних производа 
     
               1552   15520 Произв. сладоледа 
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         156                Произв. млинских производа и скроба 
     
               1561   15610 Произв. млинских производа 
     
               1562   15620 Произв. скроба и производа од скроба 
     
         157                Произв. готове хране за животиње 
     
               1571   15710 Произв. готове хране за животиње 
     
               1572   15720 Произв. готове хране за кућне љубимце 
     
         158                Произв. осталих прехрамбених производа 
     
               1581         Произв. хлеба и др. производа од теста 
     
                      15811 Произв. хлеба и пецива 
                      15812 Произв. колача и др. производа од теста 
     
               1582         Произв. конзервисаних производа од теста 
     
                      15821 Произв. кекса 
                      15822 Др. конзервисани произоди од теста 
     
               1583   15830 Произв. шећера 
     
               1584         Произв.чоколаде и кондиторских производа 
     
                      15841 Произв. чоколаде и чоколадних производа 
                      15842 Произв. осталих кондиторских производа 
     
               1585   15850 Произв. макарона и сл. производа 
     
               1586   15860 Прерада чаја и кафе 
     
               1587   15870 Произв. зачина и др. додатака храни 
     
               1588   15880 Произв. дијететских препарата 
     
               1589   15890 Произв. др. прехрамбених производа 
     
         159                Произв. пића 
     
               1591   15910 Произв. дестилованих алкохолних пића 
     
               1592   15920 Произв. етил-алкохола 
     
               1593   15930 Произв. вина из свежег грожђа 
     
               1594   15940 Произв. вина од осталог воћа 
     
               1595   15950 Произв. др. недестилованих пића 
     
               1596   15960 Произв. пива 
     
               1597   15970 Произв. слада 
     
               1598         Произв. минералне воде и сл. пића 
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                      15981 Произв. минералне воде 
                      15982 Произв. освежавајућих пића 
     
16       160   1600         Произв. дуванских производа 
     
     
                      16001 Ферментација дувана 
                      16002 Прерада дувана 
     
     
     
Подсектор ГБ Произв. текстила и текстилних производа 
     
     
17                          Произв. текстилних предива и тканина 
     
     
         171                Произв. текстилних предива 
     
               1711   17110 Произв. предива памучног типа 
     
               1712   17120 Произв. предива вуненог типа 
     
               1713   17130 Произв. предива од чешљаних влакана 
     
               1714   17140 Произв. предива ланеног типа 
     
               1715   17150 Произв. предива свиленог типа 
     
               1716   17160 Произв. конца за шивење 
     
               1717   17170 Произв. осталих текстилних предива 
     
         172                Произв. тканина 
     
               1721   17210 Произв. тканина памучног типа 
     
               1722   17220 Произв. тканина вуненог типа 
     
               1723   17230 Произв. тканина од чешљаног предива 
     
               1724   17240 Произв. тканина свиленог типа 
     
               1725   17250 Произв. осталих текстилних тканина 
     
         173   1730   17300 Довршавање тканина 
     
         174   1740         Произв. готових текстилних предмета 
     
                      17401 Произв. рубља за домаћинство 
                      17402 Произв. тешке конфекције 
                      17403 Произв. ћебади 
                      17404 Произв. др. готових текстилних предмета 
     
         175                Произв. осталих текстилних предмета 
     
               1751   17510 Произв. тепиха и прекривача за под 
     
               1752   17520 Произв. ужади, канапа и мрежа 
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               1753   17530 Произв. нетканог текстила 
     
               1754   17540 Остали непоменути текстилни предмети 
     
         176   1760   17600 Произв. плетених и кукичаних тканина 
     
         177                Произв. плетених и кукичаних производа 
     
               1771   17710 Произв. плетених и кукичаних чарапа 
     
               1772   17720 Произв. плетених и кукичаних пуловера 
     
18                          Произв. одевних предмета и крзна 
     
     
         181   1810   18100 Произв. кожне одеће 
     
         182                Произв. др. одевних предмета и прибора 
     
               1821   18210 Произв. радне одеће 
     
               1822   18220 Произв. остале одеће 
     
               1823   18230 Произв. рубља 
     
               1824   18240 Произв. др. одевних предмета и прибора 
     
         183   1830   18300 Произв. крзна и производа од крзна 
     
     
     
Подсектор ГВ Прерада коже и произв. предмета од коже 
     
     
19                          Произв. коже и предмета од коже, обуће 
     
     
         191   1910   19100 Штављење и дорада коже 
     
         192   1920   19200 Произв. предмета од коже 
     
         193   1930         Произв. обуће 
     
                      19301 Произв. кожне обуће 
                      19302 Произв. обуће од пластичних маса 
                      19303 Произв. гумене обуће 
     
     
     
Подсектор ГГ Прерада дрвета и производи од дрвета 
     
     
20                          Прерада и производи од дрвета и плуте 
     
     
         201   2010         Произв.резане грађе, импрегнација дрвета 
     
                      20101 Произв. резане грађе 
                      20102 Импрегнација дрвета 
     



 

 129

         202   2020   20200 Произв. плоча и табли од дрвета 
     
         203   2030   20300 Произв. грађевинске столарије 
     
         204   2040   20400 Произв. амбалаже од дрвета 
     
         205                Произв. др. производа од дрвета и плуте 
     
               2051   20510 Произв. др. производа од дрвета 
     
               2052         Произв. предмета од плуте и сламе 
     
                      20521 Произв. предмета од плуте 
                      20522 Произв. предмета од сламе, прућа и сл. 
     
     
     
Подсектор ГД Произв. папира, издавање и штампање 
     
     
21                          Произв.целулозе, папира и прерада папира 
     
     
         211                Произв. целулозе, папира и картона 
     
               2111   21110 Произв. целулозе 
     
               2112   21120 Произв. папира и картона 
     
         212                Произв. предмета од папира и картона 
     
               2121   21210 Произв. таласастог папира и амбалаже 
     
               2122   21220 Произв. кућних предмета и сл. од папира 
     
               2123   21230 Конфекционирање папира 
     
               2124   21240 Произв. зидних тапета 
     
               2125   21250 Произв. осталих предмета од папира 
     
22                          Издавање, штампање и репродукција 
     
         221                Издавачка делатност 
 
               2211   22110 Издавање књига, брошура и сл. 
     
               2212   22120 Издавање новина 
     
               2213   22130 Издавање часописа и сл. издања 
     
               2214   22140 Издавање звучних записа 
     
               2215   22150 Остала издавачка делатност 
     
         222                Штампање и штампарске услуге 
     
               2221   22210 Штампање новина 
     
               2222   22220 Штампање, остало 
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               2223   22230 Књиговезачки и завршни радови 
     
               2224   22240 Репродукција и слагање 
     
               2225   22250 Остале активности у вези са штампањем 
     
         223                Репродукција снимљених медија 
     
               2231   22310 Репродукција звучних записа 
     
               2232   22320 Репродукција видео-записа 
     
               2233   22330 Репродукција компјутерских медија 
     
     
Подсектор ГЂ  Произв. кокса и деривата нафте 
     
     
23                          Произв. кокса и деривата нафте 
     
         231   2310   23100 Произв. продуката коксовања 
     
         232   2320         Произв. деривата нафте 
     
                      23201 Произв. деривата нафте 
                      23202 Произв. битуменских материјала 
     
         233   2330   23300 Припремање нуклеарног горива 
     
     
     
Подсектор ГЕ Произв. хемијских производа и влакана 
     
     
24                          Произв. хемикалија и хемијских производа 
     
     
         241                Произв. основних хемикалија 
     
               2411   24110 Произв. индустријских гасова 
     
               2412   24120 Произв. боја и пигмената 
     
               2413   24130 Произв. осталих неорганских хемикалија 
     
               2414   24140 Произв. осталих органских хемикалија 
     
               2415   24150 Произв. ђубрива и азотних једињења 
     
               2416   24160 Произв. пластичних маса, примарни облици 
     
               2417   24170 Произв. каучука, примарни облици 
     
         242   2420   24200 Произв. хемикалија за пољопривреду 
     
         243   2430   24300 Произв. боја, лакова и сл. 
     
         244                Произв. фармацеутских производа 
     
               2441   24410 Произв. фармацеутских сировина 



 

 131

     
               2442   24420 Произв. фармацеутских препарата 
     
         245                Произв. сапуна и тоалетних препарата 
     
               2451   24510 Произв. сапуна и сл. препарата 
     
               2452   24520 Произв. тоалетних препарата 
     
         246                Произв. осталих хемијских производа 
     
               2461   24610 Произв. експлозива 
     
               2462   24620 Произв. туткала и желатина 
     
               2463   24630 Произв. етеричних уља 
     
               2464   24640 Произв. фотографског материјала 
     
               2465   24650 Произв. готових неснимљених медија 
     
               2466   24660 Произв. осталих хемијских производа 
     
         247   2470   24700 Произв. вештачких и синтетичких влакана 
     
     
     
Подсектор ГЖ Произв. производа од гуме и пластике 
     
     
25                          Произв. производа од гуме и пластике 
     
     
         251                Произв. производа од гуме 
     
               2511   25110 Произв. гума за возила 
     
               2512   25120 Протектирање гума за возила 
     
               2513   25130 Произв. осталих производа од гуме 
     
         252                Произв. производа од пластичних маса 
     
               2521   25210 Произв. плоча и сл. од пластичних маса 
     
               2522   25220 Произв. амбалаже од пластичних маса 
     
               2523   25230 Произв. предмета за грађевинарство 
     
               2524   25240 Произв. осталих производа од пластике 
     
     
     
Подсектор ГЗ Произв. производа од осталих минерала 
     
     
26                          Произв. производа од осталих минерала 
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         261                Произв. стакла и производа од стакла 
     
               2611   26110 Произв. равног стакла 
     
               2612   26120 Обликовање и обрада равног стакла 
     
               2613         Произв. шупљег стакла 
     
                      26131 Произв. амбалажног стакла 
                      26132 Произв. осталог шупљег стакла 
     
               2614   26140 Произв. стаклених влакана 
     
               2615   26150 Произв. и обрада осталог стакла 
     
         262                Произв. керамичких производа 
     
               2621   26210 Произв. кућних керамичких предмета 
     
               2622   26220 Произв. керамичких санитарних уређаја 
     
               2623   26230 Произв. керамичких изолатора и прибора 
     
               2624   26240 Произв. осталих техничких производа 
     
               2625   26250 Произв. осталих керамичких производа 
     
               2626   26260 Произв. ватросталне керамике 
     
         263   2630   26300 Произв. керамичких плочица и плоча 
     
         264   2640   26400 Произв. опеке и црепа од глине 
     
         265                Произв. цемента, креча и гипса 
     
               2651   26510 Произв. цемента 
     
               2652   26520 Произв. креча 
     
               2653   26530 Произв. гипса 
     
         266                Произв. производа од бетона и гипса 
     
               2661   26610 Произв. производа од бетона 
     
               2662   26620 Произв. производа од гипса 
     
               2663   26630 Произв. готове бетонске смеше 
     
               2664   26640 Произв. малтера 
     
               2665   26650 Произв. влакнато-цементних производа 
     
               2666   26660 Произв. др. производа од бетона и гипса 
     
         267   2670   26700 Сечење, обликовање и обрада камена 
     
         268                Произв. предмета од непоменутих минерала 
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               2681   26810 Произв. брусних производа 
     
               2682   26820 Произв. производа од азбеста и сл. 
     
     
     
Подсектор ГИ Произв. метала и металних производа 
     
     
27                          Произв. основних метала 
     
     
         271   2710         Произв. сировог гвожђа и челика 
     
                      27101 Произв. гвожђа 
                      27102 Произв. челика 
                      27103 Произв. високоугљеничних феро-легура 
     
         272                Произв. цеви 
     
               2721   27210 Произв. цеви од ливеног гвожђа 
     
               2722   27220 Произв. цеви од челика 
     
         273                Остала примарна прерада гвожђа и челика 
     
               2731   27310 Хладно вучење челика 
     
               2732   27320 Хладно ваљање узаних трака 
     
               2733   27330 Хладно обликовање профила 
     
               2734   27340 Вучење жице 
     
               2735         Др. прерада гвожђа и челика, феро-легуре 
     
                      27351 Др. прерада гвожђа и челика 
                      27352 Произв. осталих феро-легура 
     
         274                Произв. племенитих и обојених метала 
     
               2741         Произв. племенитих метала 
     
                      27411 Произв. племенитих метала 
                      27412 Прерада племенитих метала 
     
               2742         Произв. алуминијума 
     
                      27421 Произв. глинице 
                      27422 Произв. алуминијума 
                      27423 Прерада алуминијума 
     
               2743         Произв. олова, цинка и калаја 
     
                      27431 Произв. олова 
                      27432 Прерада олова 
                      27433 Произв. цинка 
                      27434 Прерада цинка 
                      27435 Произв. калаја 
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                      27436 Прерада калаја 
     
               2744         Произв. бакра 
     
                      27441 Произв. бакра 
                      27442 Прерада бакра 
     
               2745         Произв. осталих обојених метала 
     
                      27451 Произв. антимона 
                      27452 Произв. живе 
                      27453 Произв. непоменутих обојених метала 
                      27454 Прерада осталих обојених метала 
     
         275                Ливење метала 
     
               2751   27510 Ливење гвожђа 
     
               2752   27520 Ливење челика 
     
               2753   27530 Ливење лаких метала 
     
               2754   27540 Ливење осталих обојених метала 
     
28                          Произв. металних производа, осим машина 
     
         281                Произв.металних конструкционих производа 
     
               2811   28110 Произв. металних конструкција 
     
               2812   28120 Произв. металне столарије 
     
         282                Произв. судова, котлова и радијатора 
     
               2821   28210 Произв. цистерни, резервоара и судова 
     
               2822   28220 Произв. котлова и радијатора 
     
         283   2830   28300 Произв. парних котлова 
     
         284   2840   28400 Ковање метала и металургија праха 
     
         285                Превлачење метала и машински радови 
     
               2851   28510 Обрада и превлачење метала 
     
               2852   28520 Општи машински радови 
     
         286                Произв. сечива и сл. робе опште намене 
     
               2861   28610 Произв. сечива 
     
               2862   28620 Произв. алата 
     
               2863   28630 Произв. брава и окова 
     
         287                Произв. осталих металних производа 
     
               2871   28710 Произв. буради и сл. амбалаже од челика 
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               2872   28720 Произв. амбалаже од лаких метала 
     
               2873   28730 Произв. жичаних производа 
     
               2874   28740 Произв. везних елемената, ланаца и сл. 
     
               2875   28750 Произв. осталих металних производа 
     
     
     
Подсектор ГЈ Произв. осталих машина и уређаја 
     
29                          Произв. осталих машина и уређаја 
     
         291                Произв. енергетских машина, осим мотора 
     
               2911   29110 Произв. мотора и турбина, осим за возила 
     
               2912   29120 Произв. пумпи и компресора 
     
               2913   29130 Произв. славина и вентила 
     
               2914   29140 Произв. лежајева, зупчаника и сл. 
     
         292                Произв. осталих машина опште намене 
     
               2921   29210 Произв. индустријских пећи и горионика 
     
               2922   29220 Произв. уређаја за дизање и преношење 
     
               2923   29230 Произв. расхладне опреме, осим кућне 
     
               2924   29240 Остале непоменуте машине опште намене 
     
         293                Произв. машина за пољопривреду 
     
               2931   29310 Произв. трактора за пољопривреду 
     
               2932   29320 Произв. осталих машина за пољопривреду 
     
         294   2940   29400 Произв. алатних машина 
     
         295                Произв. др. машина за специјалне намене 
     
               2951   29510 Произв. машина за металургију 
     
               2952   29520 Произв. грађевинских машина 
     
               2953   29530 Произв. машина за индустрију хране, пића 
     
               2954   29540 Произв. машина за текстилну индустрију 
     
               2955   29550 Произв. машина за индустрију папира 
     
               2956   29560 Произв. др. машина за специјалне намене 
     
         296   2960   29600 Произв. оружја и муниције 
     
         297                Произв. кућних апарата 
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               2971   29710 Произв. електричних кућних апарата 
     
               2972   29720 Произв. неелектричних кућних апарата 
     
  
Подсектор ГК Произв. електричних и оптичких уређаја 
     
     
30       300                Произв.канцеларијских и рачунских машина 
     
     
               3001   30010 Произв. канцеларијских машина 
     
               3002   30020 Произв. рачунских машина 
     
31                          Произв. др. електричних машина и апарата 
     
     
         311   3110   31100 Произв. електричних мотора и генератора 
     
         312   3120   31200 Произв. опреме за дистрибуцију ел. енерг. 
     
         313   3130   31300 Произв. изоловане жице и каблова 
     
         314   3140   31400 Произв. акумулатора, ћелија и батерија 
     
         315   3150   31500 Произв. сијалица и уређаја за осветљење 
     
         316                Произв. остале електричне опреме 
     
               3161   31610 Произв. електро-опреме за моторе, возила 
     
               3162         Произв. др. електричне опреме 
     
                      31621 Произв. угљено-графитних производа 
                      31622 Произв. електроинсталационог материјала 
     
32                          Произв. радио, ТВ и комуникацине опреме 
     
     
         321   3210   32100 Произв. електронских компонената 
     
         322   3220   32200 Произв. ТВ и радио-предајника 
     
         323   3230   32300 Произв. ТВ и радио-пријемника 
     
33                          Произв.прецизних и оптичких инструмената 
     
     
         331   3310         Произв. медицинске и хируршке опреме 
     
                      33101 Произв. рендген апарата 
                      33102 Произв. ортопедских апарата и др. опреме 
     
         332   3320   33200 Произв. мерних инструмената и апарата 
     
         333   3330   33300 Произв. опреме за индустријску контролу 
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         334   3340   33400 Произв. оптичке и фотографске опреме 
     
         335   3350   33500 Произв. сатова и часовника 
     
     
     
Подсектор ГЛ Произв. саобраћајних средстава 
     
     
34                          Произв. моторних возила и приколица 
     
     
         341   3410         Произв. моторних возила 
     
                      34101 Произв. мотора за моторна возила 
                      34102 Произв. камиона и специјалних возила 
                      34103 Произв. аутомобила 
                      34104 Произв. трактора, осим за пољопривреду 
     
         342   3420   34200 Произв. каросерија, приколица и сл. 
     
         343   3430   34300 Произв. делова и прибора за возила 
     
35                          Произв. осталих саобраћајних средстава 
     
     
         351                Изградња и оправка бродова и чамаца 
     
               3511   35110 Изградња и оправка бродова 
     
               3512   35120 Изградња и оправка чамаца 
     
         352   3520         Произв. локомотива и возног парка 
     
                      35201 Произв. шинских возила 
                      35202 Оправка шинских возила 
     
         353   3530   35300 Произв. ваздушних и свемирских летилица 
     
         354                Произв. мотоцикала и бицикала 
     
               3541   35410 Произв. мотоцикала 
     
               3542   35420 Произв. бицикала 
     
               3543   35430 Произв. средстава за превоз инвалида 
     
         355   3550   35500 Произв. др. саобраћајних средстава 
     
     
     
     
     
Подсектор ГЉ Остала прерађивачка индустрија 
     
     
36                          Произв. намештаја и сл. производа 
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         361                Произв. намештаја 
     
               3611   36110 Произв. столица и седишта 
     
               3612   36120 Произв. намештаја за канцеларије 
     
               3613   36130 Произв. кухињског намештаја 
     
               3614   36140 Произв. осталог намештаја 
     
               3615   36150 Произв. мадраца 
     
         362                Произв. накита 
     
               3621   36210 Ковање новца и медаља 
     
               3622   36220 Произв. накита и сл. предмета 
     
         363   3630   36300 Произв. музичких инструмената 
     
         364   3640   36400 Произв. предмета за спортске потребе 
     
         365   3650   36500 Произв. игара и играчака 
     
         366                Произв. осталих разноврсних предмета 
     
               3661   36610 Произв. имитације накита 
     
               3662   36620 Произв. метли и четака 
     
               3663         Остала произв. разноврсних предмета 
     
                      36631 Произв. шибица 
                      36632 Произв. сунцобрана и кишобрана 
                      36633 Произв. осталих разноврсних производа 
     
     
37                          Рециклажа 
     
     
         371   3710   37100 Рециклажа металних отпадака и остатака 
     
         372   3720   37200 Рециклажа неметалних отпадака и остатака 
     
     
     
Сектор    Д ПРОИЗВ. ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ, ГАСА И ВОДЕ 
     
     
40                          Произв. ел. енергије, гаса и топле воде 
     
     
         401   4010         Произв. и дистрибуција ел. енергије 
     
                      40101 Произв. хидроелектричне енергије 
                      40102 Произв. термоелектричне енергије 
                      40103 Произв. нуклеарно-електричне енергије 
                      40104 Произв. ел. енергије из других извора 
                      40105 Пренос електричне енергије 
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                      40106 Дистрибуција електричне енергије 
     
         402   4020         Произв. и дистрибуција гаса 
     
                      40201 Произв. карбогаса 
                      40202 Произв. гаса за комуналне сврхе 
                      40203 Дистрибуција гаса 
     
         403   4030   40300 Произв. и снабдевање паром, топлом водом 
     
41       410   4100   41000 Пречишћавање и дистрибуција воде 
     
     
Сектор    Ђ  ГРАЂЕВИНАРСТВО 
     
     
45                          Грађевинарство 
     
     
         451                Припремни радови 
     
               4511   45110 Рушење објеката, земљани радови 
     
               4512   45120 Испитивање терена бушењем и сондирањем 
     
         452                Изградња објеката и делова, нискоградња 
     
               4521   45210 Груби грађевински радови 
     
               4522   45220 Монтажа кровних конструкција 
     
               4523   45230 Изградња саобраћајница, писта и сл. 
     
               4524   45240 Изградња хидрограђевинских објеката 
     
               4525   45250 Ост.грађевински и специјализовани радови 
     
         453                Инсталациони радови 
     
               4531   45310 Постављање електро-инсталација и опреме 
     
               4532   45320 Изолациони радови 
     
               4533   45330 Постављање цевних инсталација 
     
               4534   45340 Остали инсталациони радови 
     
         454                Завршни радови 
     
               4541   45410 Малтерисање 
     
               4542   45420 Уградња столарије 
     
               4543   45430 Постављање подних и зидних облога 
     
               4544   45440 Бојење и застакљивање 
     
               4545   45450 Остали завршни радови 
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         455   4550   45500 Изнајмљивање грађевинске опреме 
     
     
     
Сектор    Е ТРГОВИНА НА ВЕЛИКО И МАЛО, ОПРАВКА 
     
     
50                          Продаја и оправка возила 
     
     
         501   5010   50100 Продаја моторних возила 
     
         502   5020   50200 Одржавање и оправка моторних возила 
     
         503   5030   50300 Продаја делова,прибора за моторна возила 
     
         504   5040         Продаја мотоцикала и делова, оправка 
     
                      50401 Продаја мотоцикала, делова и прибора 
                      50402 Одржавање и оправка мотоцикала 
     
         505   5050   50500 Трговина на мало моторним горивима 
     
51                          Трговина на велико и посредовање 
     
     
         511                Посредовање у трговини на велико 
     
               5111   51110 Посредовање у продаји агро-сировина 
     
               5112   51120 Посредовање у продаји горива и руда 
     
               5113   51130 Посредовање у продаји грађе и сл. 
     
               5114   51140 Посредовање у продаји машина и сл. 
     
               5115   51150 Посредовање у продаји намештаја и сл. 
     
               5116   51160 Посредовање у продаји текстила, одеће 
     
               5117   51170 Посредовање у продаји хране, пића 
     
               5118   51180 Посредовање у специјализованој продаји 
     
               5119   51190 Посредовање у продаји разних производа 
     
         512                Трг. на велико агро-сировинама 
     
               5121   51210 Трг. на велико семењем, храном 
     
               5122   51220 Трг. на велико цвећем и растињем 
     
               5123   51230 Трг. на велико живим животињама 
     
               5124   51240 Трг. на велико кожом 
     
               5125   51250 Трг. на велико сировим дуваном 
     
         513                Трг. на велико храном, пићима 
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               5131   51310 Трг. на велико воћем и поврћем 
     
               5132   51320 Трг.на велико месом, производима од меса 
     
               5133   51330 Трг. на велико млеком, јајима и мастима 
     
               5134   51340 Трг. на велико пићима 
     
               5135   51350 Трг. на велико дуванским производима 
     
               5136   51360 Трг. на велико шећером, чоколадом и сл. 
     
               5137   51370 Трг. на велико кафом, чајевима и сл. 
     
               5138   51380 Неспецијализована трг. на велико храном 
     
               5139   51390 Трг. на велико осталом храном 
     
         514                Трг. на велико кућним предметима 
     
               5141   51410 Трг. на велико текстилом 
     
               5142   51420 Трг. на велико одећом и обућом 
     
               5143   51430 Трг. на велико радио, ТВ и др. апаратима 
     
               5144   51440 Трг. на велико стакларијом, бојама и сл. 
     
               5145   51450 Трг. на велико тоалетним производима 
     
               5146   51460 Трг. на велико фармацеутским производима 
     
               5147   51470 Трг. на велико др. кућним производима 
     
         515                Трг.на велико репро-материјалом,отпацима 
     
               5151   51510 Трг. на велико горивима 
     
               5152   51520 Трг. на велико металима и рудама 
     
               5153   51530 Трг. на велико грађевинским материјалом 
     
               5154   51540 Трг. на велико опремом за грејање 
     
               5155   51550 Трг. на велико хемијским производима 
     
               5156   51560 Трг. на велико др. репро-материјалом 
     
               5157   51570 Трг. на велико отпацима и остацима 
     
         516                Трг. на велико машинама и уређајима 
     
               5161   51610 Трг. на велико машинама за обраду метала 
     
               5162   51620 Трг. на велико грађевинским машинама 
     
               5163   51630 Трг. на велико текстилним машинама 
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               5164   51640 Трг. на велико канцеларијским машинама 
     
               5165   51650 Трг. на велико осталим машинама 
     
               5166   51660 Трг. на велико пољопривредним машинама 
     
         517   5170   51700 Остала трг. на велико 
     
     
     
52                          Трг. на мало, осим возилима; оправка 
     
     
         521                Трг. на мало у неспецијализованој радњи 
     
               5211   52110 Неспецијализована трг. на мало - храна 
     
               5212   52120 Остала трг. на мало - мешовита роба 
     
         522                Специјализована трг. на мало храном 
     
               5221   52210 Трг. на мало воћем и поврћем 
     
               5222   52220 Трг. на мало месом и производима од меса 
     
               5223   52230 Трг. на мало рибом и љускарима 
     
               5224   52240 Трг. на мало хлебом и слаткишима 
     
               5225   52250 Трг. на мало пићима 
     
               5226   52260 Трг. на мало производима од дувана 
     
               5227   52270 Др. специјализована трг. на мало храном 
     
         523                Трг. на мало фармацетским препаратима 
     
               5231   52310 Издавање, справљање лекова по рецептури 
     
               5232   52320 Трг. на мало медицинским препаратима 
     
               5233   52330 Трг. на мало тоалетним препаратима 
     
         524                Др.специјализована трг.новим производима 
     
               5241   52410 Трг. на мало текстилом 
     
               5242   52420 Трг. на мало одећом 
     
               5243   52430 Трг. на мало обућом и предметима од коже 
     
               5244   52440 Трг. на мало намештајем 
     
               5245   52450 Трг. на мало кућним апаратима 
     
               5246   52460 Трг. на мало металном робом, бојама и сл. 
     
               5247   52470 Трг. на мало књигама, новинама и сл. 
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               5248   52480 Др. трг. на мало - специјализоване радње 
     
         525   5250   52500 Трг. на мало половном робом, у радњи 
     
         526                Трг. на мало изван радње 
     
               5261   52610 Трг. на мало робом преко поште 
     
               5262   52620 Трг. на мало на тезгама и пијацама 
     
               5263   52630 Остала трг. на мало изван радњи 
     
         527                Оправка предмета за личну употребу 
     
               5271   52710 Оправка обуће и осталих предмета од коже 
     
               5272         Оправка електричних кућних апарата 
     
                      52721 Оправка радио и ТВ апарата 
                      52722 Оправка др. електричних кућних апарата 
     
               5273   52730 Оправка сатова, часовника и накита 
     
               5274   52740 Остала оправка 
     
     
     
Сектор    Ж  ХОТЕЛИ И РЕСТОРАНИ 
     
     
55                          Хотели и ресторани 
     
     
         551                Хотели 
     
               5511   55110 Хотели и мотели, с рестораном 
     
               5512   55120 Хотели и мотели, без ресторана 
     
         552                Кампови и други смештај за краћи боравак 
     
               5521         Омладинска одмаралишта, домови и куће 
     
                      55211 Дечја и омладинска одмаралишта 
                      55212 Планинарски домови и куће 
     
               5522   55220 Кампови 
     
               5523         Остали непоменути смештај 
     
                      55231 Радничка одмаралишта 
                      55232 Туристички смештај у домаћој радиности 
                      55233 Остали смештај за краћи боравак 
     
         553   5530   55300 Ресторани 
     
         554   5540   55400 Барови 
     
         555                Кантине и кетеринг 
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               5551   55510 Кантине 
     
               5552   55520 Кетеринг 
     
     
     
     
Сектор    З САОБРАЋАЈ, СКЛАДИШТЕЊЕ И ВЕЗЕ 
     
     
60                          Копнени саобраћај и цевоводни транспорт 
     
     
         601   6010   60100 Железнички саобраћај 
     
         602                Остали копнени саобраћај 
     
               6021         Редован превоз путника,друмски и градски 
     
                      60211 Превоз путника у друмском саобраћају 
                      60212 Превоз путника у градском саобраћају 
     
               6022   60220 Такси превоз 
     
               6023   60230 Др. превоз путника у друмском саобраћају 
     
               6024   60240 Др. превоз путника у копненом саобраћају 
     
               6025   60250 Превоз робе у друмском саобраћају 
     
         603   6030   60300 Цевоводни транспорт 
     
61                          Водени саобраћај 
     
     
         611                Поморски и приобални саобраћај 
     
               6111   61110 Поморски саобраћај 
     
               6112   61120 Саобраћај у приобалним морским водама 
     
         612   6120   61200 Саобраћај унутрашњим воденим путевима 
     
62                          Ваздушни саобраћај 
     
     
         621   6210   62100 Ваздушни саобраћај, линијски 
     
         622   6220   62200 Ваздушни саобраћај, ванредни 
     
         623   6230   62300 Васионски саобраћај 
     
63                          Пратеће активности и путничке агенције 
     
     
         631                Претовар терета и складиштење 
     
               6311   63110 Претовар терета 
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               6312   63120 Складишта и стоваришта 
     
         632                Остале пратеће активности у саобраћају 
     
               6321         Др. активности у копненом саобраћају 
     
                      63211 Одржавање и нега кола 
                      63212 Одржавање пруга 
                      63213 Одржавање уређаја на железници 
                      63214 Услуге у друмском саобраћају 
     
               6322         Др. активности у воденом саобраћају 
     
                      63221 Услуге у поморском саобраћају 
                      63222 Услуге у речном и језерском саобраћају 
     
               6323   63230 Др. активности у ваздушном саобраћају 
     
         633   6330   63300 Делатност путничких агенција и сл. 
     
         634   6340   63400 Активност других посредника у саобраћају 
     
64                          Поштанске активности и телекомуникације 
     
     
         641                Поштанске активности, испорука пошиљки 
     
               6411   64110 Делатност пошта 
     
               6412   64120 Испорука пошиљки, осим националних пошта 
     
         642   6420   64200 Телекомуникације 
   
   
Сектор    И    ФИНАНСИЈСКО ПОСРЕДОВАЊЕ 
     
     
65                          Финансијско посредовање 
     
     
         651                Монетарне институције 
     
               6511   65110 Централне банке 
     
               6512         Остале монетарне институције 
     
                      65121 Банкарске организације 
                      65122 Поштанске штедионице 
                      65123 Остало штедно-кредитно пословање 
     
         652                Остало финансијско посредовање 
     
               6521   65210 Финансијски лизинг 
     
               6522   65220 Остало кредитно изнајмљивање новца 
     
               6523         Остало финансијско посредовање 
     



 

 146 

                      65231 Обављање платног промета у земљи 
                      65232 Непоменуто финансијско посредовање 
     
66       660                Осигурање и пензијски фондови 
     
     
               6601   66010 Осигурање живота 
     
               6602   66020 Пензијски фондови 
     
               6603   66030 Остало осигурање 
     
67                          Др.послови у финансијском посредовању 
     
     
         671                Др. послови у финансијском посредовању 
     
               6711   67110 Управљање финансијским тржиштем 
     
               6712   67120 Посредовање с хартијама од вредности 
     
               6713   67130 Др.помоћни послови у финанс. посредовању 
     
         672   6720   67200 Др. помоћни послови за осигурање 
     
     
     
Сектор    Ј ПОСЛОВИ С НЕКРЕТНИНАМА, ИЗНАЈМЉИВАЊЕ 
     
     
70                          Послови с некретнинама 
     
     
         701                Послови с некретнинама за свој рачун 
     
               7011   70110 Развој пројеката о некретнинама 
     
               7012   70120 Купо-продаја некретнина за свој рачун 
     
         702   7020   70200 Изнајмљивање некретнина 
     
         703                Послови с некретнинама за туђ рачун 
     
               7031   70310 Агенције за некретнине 
     
               7032   70320 Управљање некретнинама за туђ рачун 
     
71                          Изнајмљивање машина и опреме 
     
         711   7110   71100 Изнајмљивање аутомобила 
     
         712                Изнајмљивање др. саобраћајних средстава 
     
               7121   71210 Изнајмљивање др.копнених саобр.средстава 
     
               7122   71220 Изнајмљивање средстава за водени саобр. 
     
               7123   71230 Изнајмљивање средстава за ваздушни саобр. 
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         713                Изнајмљивање осталих машина и опреме 
     
               7131   71310 Изнајмљивање пољопривредних машина 
     
               7132   71320 Изнајмљивање грађевинских машина 
     
               7133   71330 Изнајмљивање биро-машина и компјутера 
     
               7134   71340 Изнајмљивање осталих машина и опреме 
     
         714   7140   71400 Изнајмљивање предмета за личну употребу 
     
72                          Компјутерске и сродне активности 
     
     
         721   7210   72100 Пружање савета у вези с компјутерима 
     
         722   7220   72200 Савети и израда компјутерских програма 
     
         723   7230   72300 Обрада података 
     
         724   7240   72400 Изградња база података 
     
         725   7250   72500 Одржавање, оправка биро и сл. машина 
     
         726   7260   72600 Остали послови у вези с компјутерима 
     
73                          Истраживање и развој 
     
     
         731   7310         Истраживање у природним наукама 
     
                      73101 Истраживање у математици 
                      73102 Истраживање у техничким наукама 
                      73103 Истраживање у биотехничким наукама 
                      73104 Истраживање у медицинским наукама 
                      73105 Истраживање у мултидисциплин. наукама 
                      73109 Истраживање у др. природним наукама 
     
         732   7320         Истраживање у друштвеним наукама 
     
                      73201 Истраживање у друштвеним наукама 
                      73202 Истраживање хуманистичким наукама 
     
74                          Остале пословне активности 
     
     
         741                Правни, менаџмент и холдинг послови 
     
               7411         Правни послови 
     
                      74111 Адвокатски послови 
                      74112 Остали правни послови 
     
               7412   74120 Рачуноводствени, послови контроле и сл. 
     
               7413   74130 Истраживање тржишта и јавног мнења 
     
               7414   74140 Консалтинг и менаџмент послови 
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               7415   74150 Холдинг послови 
     
     
         742   7420         Архитектонски и инжењерски послови 
     
                      74201 Просторно планирање 
                      74202 Пројектовање грађевинских и др. објеката 
                      74203 Инжењеринг 
                      74204 Др. архитектонски и инжењерски послови 
     
         743   7430   74300 Техничко испитивање и анализа 
     
         744   7440         Реклама и пропаганда 
     
                      74401 Приређивање сајмова 
                      74402 Остале услуге рекламе и пропаганде 
     
         745   7450   74500 Делатност бироа за запошљавање 
     
         746   7460   74600 Делатност тражења лица и заштите 
     
         747   7470   74700 Чишћење објеката 
     
         748                Остале пословне активности 
     
               7481   74810 Фотографске услуге 
     
               7482   74820 Услуге паковања 
     
               7483   74830 Секретарске и преводилачке активности 
     
               7484   74840 Др. непоменуте пословне активности 
     
     
     
  
Сектор  К ДРЖАВНА УПРАВА И СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ 
     
     
75                          Државна управа и социјално осигурање 
     
     
         751                Државна управа 
     
               7511   75110 Делатност државних органа 
     
               7512   75120 Уређење пословања друштвених делатности 
     
               7513   75130 Уређење пословања привреде 
     
               7514   75140 Помоћни послови за функционисање државе 
     
         752                Услуге државних органа за земљу 
     
               7521   75210 Послови са иностранством 
     
               7522   75220 Послови одбране 
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               7523   75230 Судске и правосудне активности 
     
               7524   75240 Јавна безбедност 
     
               7525   75250 Делатност ватрогасних јединица 
     
         753   7530   75300 Обавезно социјално осигурање 
     
     
Сектор    Л   ОБРАЗОВАЊЕ 
     
     
80                          Образовање 
     
     
         801   8010         Основно образовање 
     
                      80101 Основно образовање општег типа 
                      80102 Основно специјално образовање 
                      80103 Основно образовање посебног типа 
                      80104 Предшколско образовање 
     
         802                Средње образовање 
     
               8021   80210 Опште средње образовање 
     
               8022   80220 Техничко и стручно средње образовање 
     
         803                Више и високо образовање 
     
               8031         Више образовање 
     
                      80311 Више економске и управне школе 
                      80312 Више техничке школе 
                      80313 Више медицинске школе 
                      80314 Више пољопривредне и шумарске школе 
                      80315 Више педагошке школе 
                      80316 Више уметничке школе 
                      80319 Остале више школе 
     
               8032         Високо образовање 
     
                      80321 Природно-математички факултети 
                      80322 Технички факултети 
                      80323 Пољоп. ветеринарски и шумарски факултети 
                      80324 Медицински факултети 
                      80325 Факултети друштвених наука 
                      80326 Факултети и академије уметности 
                      80329 Остале високо-школске установе 
     
         804                Образовање одраслих и остало образовање 
     
               8041   80410 Делатност школа за возаче 
     
               8042   80420 Остало образовање 
     
     
Сектор    Љ ЗДРАВСТВЕНИ И СОЦИЈАЛНИ РАД 
     
     
85                          Здравствени и социјални рад 
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         851                Здравствена заштита становништва 
     
               8511   85110 Делатност болница 
     
               8512   85120 Медицинска пракса 
     
               8513   85130 Стоматолошка пракса 
     
               8514         Остала здравствена заштита становништва 
     
                      85141 Медицинска рехабилитација 
                      85142 Остала здравствена заштита 
     
         852   8520   85200 Ветеринарске активности 
     
         853                Социјална заштита 
     
               8531         Социјална заштита, са смештајем 
     
                      85311 Домови ученика и студената 
                      85312 Домови за старе 
                      85313 Остала социјална заштита, са смештајем 
     
               8532         Социјални рад, без смештаја 
     
                      85321 Установе за дневни боравак деце 
                      85322 Остали социјални рад, без смештаја 
     
     
     
Сектор    М ДР. КОМУНАЛНЕ, ДРУШТВЕНЕ И ЛИЧНЕ УСЛУГЕ 
     
     
90       900   9000   90000 Одстрањивање отпадака, смећа и сл. 
     
     
91                          Делатност организација на бази учлањења 
     
     
         911                Делатност струковних организација 
     
               9111   91110 Делатност пословних удружења 
     
               9112   91120 Делатност струковних удружења 
     
         912   9120   91200 Делатност синдиката 
     
         913                Остале организације на бази учлањења 
     
               9131   91310 Делатност верских организација 
     
               9132   91320 Делатност политичких организација 
     
               9133   91330 Непоменуте организације на бази учлањења 
     
92                          Спортске, културне и сл. активности 
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         921                Кинематографске и видео-активности 
     
               9211   92110 Кинематографска и видео-производња 
     
               9212   92120 Кинематографска и видео-дистрибуција 
     
               9213   92130 Приказивање филмова 
     
         922   9220   92200 Радио и телевизијске активности 
     
         923                Остале забавне активности 
     
               9231   92310 Уметничко и књижевно стваралаштво 
     
               9232   92320 Рад уметничких установа 
     
               9233   92330 Вашарске активности и забавни паркови 
     
               9234   92340 Непоменуте забавне активности 
     
         924   9240   92400 Делатност новинских агенција 
     
         925                Делатност библиотека, архива и музеја 
     
               9251         Делатност библиотека и архива 
     
                      92511 Делатност библиотека 
                      92512 Делатност архива 
     
               9252         Делатност музеја и заштита објеката 
     
                      92521 Делатност музеја, галерија и збирки 
                      92522 Заштита културних добара 
     
               9253   92530 Делатност ботаничких и зоолошких вртова 
     
         926                Спортске активности 
     
               9261   92610 Делатност спортских арена и стадиона 
     
               9262         Остале спортске делатности 
     
                      92621 Делатност марина 
                      92622 Непоменуте спортске активности 
     
         927                Остале рекреативне делатности 
     
               9271   92710 Коцкање и клађење 
     
               9272   92720 Непоменуте рекреативне активности 
     
93       930                Остале услужне делатности 
     
     
               9301   93010 Прање и хемијско чишћење 
     
               9302   93020 Фризерски и др. третмани за улепшавање 
     
               9303   93030 Погребне и пратеће активности 
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               9304   93040 Третмани за побољшање физичког стања 
     
               9305   93050 Непоменуте услужне активности 
     
     
     
Сектор    Н ДОМАЋИНСТВА СА ЗАПОСЛЕНИМ ЛИЦИМА 
     
     
95       950   9500   95000 Домаћинства са запосленим лицима 
     
     
     
     
     
Сектор    Њ ЕКСТЕРИТОРИЈАЛНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И ТЕЛА 
     
     
99       990   9900   99000 Екстериторијалне организације и тела 
 
 

 



 

 153

 
 

3. ВЕЗА ЈЕДИНСТВЕНЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ ДЕЛАТНОСТИ (ЈКД)     СА 
КЛАСИФИКАЦИЈОМ ДЕЛАТНОСТИ (КД) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

НАПОМЕНА 
 
 
 
 

У овом делу публикације дат је преглед веза најдетаљнијих позиција Јединствене 
класификације делатности с најдетаљнијим позицијама Класификације делатности.  

Везе су изведене на основу веза петоцифарског (најдетаљнијег) нивоа новог стандарда с 
шестоцифарским (најдетаљнијим) позицијама старог стандарда. У много случајева једна подгрупа 
из Јединствене класификације делатности припада у две или више позиција новог стандарда. Стога 
су у таквим случајевима, као помоћне цифре, уведене још две цифарске ознаке које су означене 
бројевима 01 до н. Код категорија из Јединствене класификације делатности, које у целости 
припадају само једној делатности новог стандарда на седмом и осмом цифарском месту стоје нуле. 
Додатне нумеричке ознаке одвојене су тачком. Седма и осма цифра немају квантитативно значење 
нити показују некакав ранг. Оне пружају само информацију о томе да неки део подгрупе 
Јединствене класификације делатности  припада одређеној делатности новог стандарда. Такође, 
могуће је да једна позиција нове класификације спада у две или више позиција старе. Зато су и код 
шифара Класификације делатности додата још два цифарска места (шесто и седмо), која имају 
исто значење као седмо и осмо цифарско место уз шифру Јединствене класификације делатности.  

Дате шифарске везе пружају обавештење о томе у које се категорије Класификације 
делатности може разврстати нека категорија из Јединствене класификације делатности. Која ће то 
категорија бити зависи од структуре и обима производње или услуга које обављају конкретни 
произвођачи. Уколико је структура производње у већој мери промењена, што је могуће нарочито у 
току последњих година, може се догодити да стара шифра делатности не покрива садржаје стварне 
- тренутне производње. Тиме се ни дате шифарске везе не могу аутоматски примењивати, већ је 
потребно детаљније проучити Класификацију делатности и пронаћи припадајућу категорију.  
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ВЕЗА ЈЕДИНСТВЕНЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ ДЕЛАТНОСТИ (ЈКД)  

СА КЛАСИФИКАЦИЈОМ ДЕЛАТНОСТИ (КД) 
 
 
01         Индустрија и рударство 
  
0101       Електропривреда 
  
01010      Електропривреда 
  
010101     Хидроелектране 
010101.00  40101.00 Произв. хидроелектричне енергије 
  
010102     Термоелектране 
010102.01  40102.00 Произв. термоелектричне енергије 
010102.02  40104.00 Произв. ел. енергије из других извора 
  
010103     Нуклеарне електране 
010103.00  40103.00 Произв. нуклеарно-електричне енергије 
  
010104     Пренос електричне енергије 
010104.00  40105.00 Пренос електричне енергије 
  
010105     Дистрибуција ел. енергије 
010105.00  40106.00 Дистрибуција електричне енергије 
  
0102       Производња угља 
  
01020      Производња угља 
  
010201     Производња каменог угља 
010201.00  10100.00 Вађење и брикетирање каменог угља 
  
010202     Производња мрког угља 
010202.00  10201.00 Вађење и брикетирање мрког угља 
  
010203     Производња лигнита 
010203.01  10202.00 Вађење и брикетирање лигнита 
010203.02  10300.00 Вађење и брикетирање тресета 
  
0103       Прерада угља 
  
01030      Прерада угља 
  
010301     Производња кокса 
010301.00  23100.00 Произв. продуката коксовања 
  
010302     Производња карбогаса 
010302.00  40201.00 Произв. карбогаса 
  
0104       Производња нафте и гаса 
  
01041      Производња сирове нафте 
  
010410     Производња сирове нафте 
010410.01  11101.00 Вађење сирове нафте 
010410.02  11200.01 Услуге у произв. нафте и гаса 

 
 



 

 155

ВЕЗА ЈЕДИНСТВЕНЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ ДЕЛАТНОСТИ (ЈКД) СА КЛАСИФИКАЦИЈОМ ДЕЛАТНОСТИ (КД) 
 

  
01042      Производња земног гаса 
  
010420     Производња земног гаса 
010420.01  11102.00 Вађење природног гаса 
010420.02  11200.02 Услуге у произв. нафте и гаса 
  
0105       Производња деривата нафте 
  
01050      Производња деривата нафте 
  
010500     Производња деривата нафте 
010500.00  23201.00 Произв. деривата нафте 
  
0106       Производња руде гвожђа 
  
01060      Производња руде гвожђа 
  
010600     Производња руде гвожђа 
010600.00  13100.00 Вађење руда гвожђа 
  
0107       Црна металургија 
  
01071      Произв. гвожђа и челика 
  
010711     Производња гвожђа 
010711.00  27101.01 Произв. гвожђа 
  
010712     Производња челика 
010712.01  27102.00 Произв. челика 
010712.02  27520.01 Ливење челика 
  
010713     Произв. ваљаног челика 
010713.01  27220.00 Произв. цеви од челика 
010713.02  27310.00 Хладно вучење челика 
010713.03  27320.00 Хладно ваљање узаних трака 
010713.04  27330.00 Хладно обликовање профила 
010713.05  27340.00 Вучење жице 
010713.06  27351.00 Др. прерада гвожђа и челика 
010713.07  28400.01 Ковање метала и металургија праха 
010713.08  28510.01 Обрада и превлачење метала 
010713.09  27101.02 Произв. гвожђа 
010713.10  27520.02 Ливење челика 
  
01072      Производња феролегура 
  
010720     Производња феролегура 
010720.01  27103.00 Произв. високоугљеничних феро-легура 
010720.02  27352.00 Произв. осталих феро-легура 
  
0108       Произв. руда обојен. метала 
  
01081      Производња руда бакра 
  
010810     Производња руда бакра 
010810.00  13203.00 Вађење руда бакра 
  
01082      Произв. руда олова и цинка 
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ВЕЗА ЈЕДИНСТВЕНЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ ДЕЛАТНОСТИ (ЈКД) СА КЛАСИФИКАЦИЈОМ ДЕЛАТНОСТИ (КД) 
 

  
  
010820     Произв. руда олова и цинка 
010820.00  13202.00 Вађење руда олова и цинка 
  
01083      Производња боксита 
  
010830     Производња боксита 
010830.00  13201.00 Вађење боксита 
  
01089      Произв. осталих руда метала 
  
010890     Произв. осталих руда метала 
010890.01  12000.00 Вађење руда урана и торијума 
010890.02  13204.00 Вађење руда осталих обојених метала 
  
0109       Произв. обојених метала 
  
01091      Производња бакра 
  
010910     Производња бакра 
010910.00  27441.00 Произв. бакра 
  
01092      Производња олова 
  
010920     Производња олова 
010920.00  27431.00 Произв. олова 
  
01093      Производња цинка 
  
010930     Производња цинка 
010930.00  27433.00 Произв. цинка 
  
01094      Произв. глинице и алуминиј. 
  
010941     Производња глинице 
010941.00  27421.00 Произв. глинице 
  
010942     Производња алуминијума 
010942.00  27422.00 Произв. алуминијума 
  
01099      Произв. ост. обојених метала 
  
010991     Производња антимона 
010991.00  27451.00 Произв. антимона 
  
010992     Производња живе 
010992.00  27452.00 Произв. живе 
  
010999     Ост. произв. обојених метала 
010999.01  27411.00 Произв. племенитих метала 
010999.02  27435.00 Произв. калаја 
010999.03  23300.01 Припремање нуклеарног горива 
010999.04  27453.00 Произв. непоменутих обојених метала 
  
  
0110       Прерада обојених метала 
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ВЕЗА ЈЕДИНСТВЕНЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ ДЕЛАТНОСТИ (ЈКД) СА КЛАСИФИКАЦИЈОМ ДЕЛАТНОСТИ (КД) 
 

  
01101      Прерада алуминијума 
  
011010     Прерада алуминијума 
011010.00  27423.01 Прерада алуминијума 
  
01109      Прерада ост. обојен. метала 
  
011091     Прерада бакра 
011091.00  27442.01 Прерада бакра 
  
011092     Прерада олова 
011092.00  27432.00 Прерада олова 
  
011093     Прерада цинка 
011093.00  27434.00 Прерада цинка 
  
011099     Ост. прерада обојен. метала 
011099.01  27412.00 Прерада племенитих метала 
011099.02  27436.00 Прерада калаја 
011099.03  27454.00 Прерада осталих обојених метала 
  
0111       Производња неметала 
  
01111      Произв. неметалних минерала 
  
011111     Производња азбеста 
011111.00  14500.01 Вађење осталих руда и камена 
  
011112     Производња магнезита 
011112.01  14220.01 Вађење глине и каолина 
011112.02  14500.02 Вађење осталих руда и камена 
  
011113     Производња кварцног песка 
011113.00  14500.03 Вађење осталих руда и камена 
  
011119     Производња ост. неметала 
011119.01  14120.01 Вађење кречњака, сировог гипса и креде 
011119.02  14130.01 Вађење шкриљаца 
011119.03  14220.02 Вађење глине и каолина 
011119.04  14500.04 Вађење осталих руда и камена 
011119.05  14300.00 Вађење хемијских минерала и ђубрива 
  
01112      Производња соли 
  
011121     Производња морске соли 
011121.00  14401.00 Произв. морске соли 
  
011129     Производња остале соли 
011129.00  14402.00 Произв. остале соли 
  
0112       Прерада неметала 
  
01121      Производња стакла 
011211     Производња равног стакла 
011211.01  26110.00 Произв. равног стакла 
011211.02  26120.01 Обликовање и обрада равног стакла 
011212     Производња амбалаж. стакла 
011212.01  26131.00 Произв. амбалажног стакла 
011212.02  26150.01 Произв. и обрада осталог стакла 



 

 158 

ВЕЗА ЈЕДИНСТВЕНЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ ДЕЛАТНОСТИ (ЈКД) СА КЛАСИФИКАЦИЈОМ ДЕЛАТНОСТИ (КД) 
 

  
011219     Производња осталог стакла 
011219.01  26132.00 Произв. осталог шупљег стакла 
011219.02  26140.00 Произв. стаклених влакана 
011219.03  26120.02 Обликовање и обрада равног стакла 
011219.04  17250.01 Произв. осталих текстилних тканина 
011219.05  26150.02 Произв. и обрада осталог стакла 
  
01122      Произв. ватрост. материјала 
  
011220     Произв. ватрост. материјала 
011220.01  26260.01 Произв. ватросталне керамике 
011220.02  24660.01 Произв. осталих хемијских производа 
  
01123      Производња порцулана 
  
011231     Произв. порцулана за домаћ. 
011231.00  26210.01 Произв. кућних керамичких предмета 
  
011232     Произв. техничке керамике 
011232.01  26220.00 Произв. керамичких санитарних уређаја 
011232.02  26230.00 Произв. керамичких изолатора и прибора 
011232.03  26240.00 Произв. осталих техничких производа 
011232.04  26300.00 Произв. керамичких плочица и плоча 
011232.05  26250.00 Произв. осталих керамичких производа 
011232.06  26260.02 Произв. ватросталне керамике 
  
01129      Остала прерада неметала 
  
011291     Произв. азбестних производа 
011291.00  26820.01 Произв. производа од азбеста и сл. 
  
011292     Произв. графитних производа 
011292.01  31621.00 Произв. угљено-графитних производа 
011292.02  26820.02 Произв. производа од азбеста и сл. 
  
011299     Прерада осталих неметала 
011299.01  26810.00 Произв. брусних производа 
011299.02  26820.03 Произв. производа од азбеста и сл. 
  
0113       Металопрерађ. делатност 
  
01131      Произв. репро-материјала 
  
011311     Произв. ливених производа 
011311.01  27510.01 Ливење гвожђа 
011311.02  27520.03 Ливење челика 
011311.03  27530.01 Ливење лаких метала 
011311.04  27540.01 Ливење осталих обојених метала 
011312     Произв. инсталац. материјала 
011312.01  27210.00 Произв. цеви од ливеног гвожђа 
011312.02  27510.02 Ливење гвожђа 
011312.03  28750.01 Произв. осталих металних производа 
011312.04  28220.01 Произв. котлова и радијатора 
011312.05  29130.00 Произв. славина и вентила 
  
011313     Производња алата 
011313.00  28620.01 Произв. алата 
  
011314     Произв. металне амбалаже 
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ВЕЗА ЈЕДИНСТВЕНЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ ДЕЛАТНОСТИ (ЈКД) СА КЛАСИФИКАЦИЈОМ ДЕЛАТНОСТИ (КД) 
 

  
011314.01  28710.01 Произв. буради и сл.  амбалаже од челика 
011314.02  28720.01 Произв. амбалаже од лаких метала 
  
011315     Производња жичане робе 
011315.01  28730.01 Произв. жичаних производа 
011315.02  28740.01 Произв. везних елемената, ланаца и сл. 
  
011316     Производња лежајева 
011316.00  29140.01 Произв. лежајева, зупчаника и сл. 
  
011319     Произв. ост. металног матер. 
011319.01  28630.01 Произв. брава и окова 
011319.02  28750.02 Произв. осталих металних производа 
011319.03  28730.02 Произв. жичаних производа 
  
01132      Произв. металних конструкц. 
  
011320     Произв. металних конструкц. 
011320.01  28110.01 Произв. металних конструкција 
011320.02  28120.01 Произв. металне столарије 
011320.03  28210.01 Произв. цистерни, резервоара и судова 
011320.04  34200.01 Произв. каросерија, приколица и сл. 
  
01139      Произв. ост. метал. производа 
  
011390     Произв. ост. метал. производа 
011390.01  28610.01 Произв. сечива 
011390.02  29720.00 Произв. неелектричних кућних апарата 
011390.03  36110.01 Произв. столица и седишта 
011390.04  36120.01 Произв. намештаја за канцеларије 
011390.05  36130.01 Произв. кухињског намештаја 
011390.06  33102.02 Произв. ортопедских апарата и др. опреме 
011390.07  28750.03 Произв. осталих металних производа 
011390.08  29240.01 Остале непоменуте машина опште намене 
011390.09  35500.01 Произв. др. саобраћајних средстава 
011390.10  29220.01 Произв. уређаја за дизање и преношење 
011390.11  29600.00 Произв. оружја и муниције 
011390.12  29540.01 Произв. машина за текстилну индустрију 
011390.13  36140.01 Произв. осталог намештаја 
011390.14  36633.01 Произв. осталих разноврсних производа 
  
0114       Машиноградња 
  
01141      Произв. машина и уређаја 
011411     Произв. енергетских машина 
011411.01  28300.01 Произв. парних котлова 
011411.02  29110.00 Произв. мотора и турбина, осим за возила 
011411.03  29210.01 Произв. индустријских пећи и горионика 
  
011412     Произв. грађевин. машина 
011412.00  29520.00 Произв. грађевинских машина 
  
  
011413     Произв. маш. за обраду метала 
011413.01  29400.01 Произв. алатних машина 
011413.02  29560.01 Произв. др. машина за специјалне намене 
  
011419     Произв. осталих машина 
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011419.01  29120.00 Произв. пумпи и компресора 
011419.02  29140.02 Произв. лежајева, зупчаника и сл. 
011419.03  29220.02 Произв. уређаја за дизање и преношење 
011419.04  29230.01 Произв. расхладне опреме, осим кућне 
011419.05  29240.02 Остале непоменуте машина опште намене 
011419.06  29510.00 Произв. машина за металургију 
011419.07  29530.01 Произв. машина за индустрију хране, пића 
011419.08  29540.02 Произв. машина за текстилну индустрију 
011419.09  29550.00 Произв. машина за индустрију папира 
011419.10  29560.02 Произв. др. машина за специјалне намене 
011419.11  29320.01 Произв. осталих машина за пољопривреду 
  
01142      Произв. пољопривред. машина 
  
011420     Произв. пољопривред. машина 
011420.01  29320.02 Произв. осталих машина за пољопривреду 
011420.02  29310.01 Произв. трактора за пољопривреду 
  
01143      Произв. професионал. опреме 
  
011430     Произв. професионал. опреме 
011430.01  30010.01 Произв. канцеларијских машина 
011430.02  33102.03 Произв. ортопедских апарата и др. опреме 
011430.03  33200.01 Произв. мерних инструмената и апарата 
011430.04  33400.01 Произв. оптичке и фотографске опреме 
011430.05  33500.01 Произв. сатова и часовника 
011430.06  30020.01 Произв. рачунских машина 
  
0115       Произв. саобраћај. средстава 
  
01151      Произв. и оправ. шин. возила 
  
011511     Производња шинских возила 
011511.00  35201.00 Произв. шинских возила 
  
011512     Оправка шинских возила 
011512.00  35202.00 Оправка шинских возила 
  
01152      Произв. друмских возила 
  
011521     Производња мотора 
011521.01  34101.00 Произв. мотора за моторна возила 
011521.02  34300.01 Произв. делова и прибора за возила 
  
011522     Производња камиона 
011522.01  34102.00 Произв. камиона и специјалних возила 
011522.02  34200.02 Произв. каросерија, приколица и сл. 
  
011523     Производња аутомобила 
011523.01  34103.00 Произв. аутомобила 
011523.02  34200.03 Произв. каросерија, приколица и сл. 
  
  
011524     Производња трактора 
011524.01  29310.02 Произв. трактора за пољопривреду 
011524.02  34104.00 Произв. трактора, осим за пољопривреду 
  
011525     Производња мотоцикала 
011525.00  35410.01 Произв. мотоцикала 



 

 161

ВЕЗА ЈЕДИНСТВЕНЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ ДЕЛАТНОСТИ (ЈКД) СА КЛАСИФИКАЦИЈОМ ДЕЛАТНОСТИ (КД) 
 

  
  
011526     Производња бицикала 
011526.01  35420.01 Произв. бицикала 
011526.02  35410.02 Произв. мотоцикала 
  
011527     Произв. делова за возила 
011527.01  34300.02 Произв. делова и прибора за возила 
011527.02  35410.03 Произв. мотоцикала 
  
01153      Произв. ваздухоплов. средст. 
  
011530     Произв. ваздухоплов. средст. 
011530.00  35300.00 Произв. ваздушних и свемирских летилица 
  
01159      Произв.ост саоб. средстава 
  
011590     Произв. ост.  саоб. средстава 
011590.01  35430.00 Произв. средстава за превоз инвалида 
011590.02  34300.03 Произв. делова и прибора за возила 
011590.03  35500.02 Произв. др. саобраћајних средстава 
  
0116       Бродоградња 
  
01160      Бродоградња 
  
011601     Поморска бродоградња 
011601.01  35110.01 Изградња и оправка бродова 
011601.02  35120.01 Изградња и оправка чамаца 
  
011602     Речна бродоградња 
011602.01  35110.02 Изградња и оправка бродова 
011602.02  35120.02 Изградња и оправка чамаца 
  
0117       Произв. ел. машина и апарата 
  
01171      Произв. електричних машина 
  
011710     Произв. електричних машина 
011710.01  29210.02 Произв. индустријских пећи и горионика 
011710.02  31100.00 Произв. електричних мотора и генератора 
011710.03  31200.01 Произв. опреме за дистрибуцију ел. енерг. 
011710.04  29400.02 Произв. алатних машина 
  
01172      Произв. електрон. апарата 
  
011721     Произв. дел. електрон. апар. 
011721.00  32100.01 Произв. електронских компонената 
  
011722     Произв. радио и тв апарата 
011722.00  32300.00 Произв. ТВ и радио-пријемника 
  
  
011723     Произв. комуникац. уређаја 
011723.00  32200.00 Произв. ТВ и радио-предајника 
  
011724     Производња мерне опреме 
011724.01  33200.02 Произв. мерних инструмената и апарата 
011724.02  33300.00 Произв. опреме за индустријску контролу 
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011724.03  31200.02 Произв. опреме за дистрибуцију ел. енерг. 
011724.04  31622.02 Произв. електроинсталационог материјала 
  
011729     Произв. осталих ел. апарата 
011729.01  30020.02 Произв. рачунских машина 
011729.02  33101.00 Произв. рендген апарата 
011729.03  30010.02 Произв. канцеларијских машина 
011729.04  33200.03 Произв. мерних инструмената и апарата 
011729.05  33500.02 Произв. сатова и часовника 
  
01173      Производња каблова 
  
011730     Производња каблова 
011730.01  31300.00 Произв. изоловане жице и каблова 
011730.02  31610.01 Произв. електро-опреме за моторе, возила 
011730.03  27423.02 Прерада алуминијума 
011730.04  27442.02 Прерада бакра 
011730.05  28730.03 Произв. жичаних производа 
  
01174      Произв. апарата за домаћ. 
  
011741     Произв. термичких апарата 
011741.01  29710.01 Произв. електричних кућних апарата 
011741.02  29230.02 Произв. расхладне опреме, осим кућне 
  
011742     Произв. расхладних апарата 
011742.01  29710.02 Произв. електричних кућних апарата 
011742.02  29230.03 Произв. расхладне опреме, осим кућне 
011742.03  29530.02 Произв. машина за индустрију хране, пића 
  
011743     Произв. апарата за прање 
011743.00  29710.03 Произв. електричних кућних апарата 
  
011749     Произв. ост. апарата за дом. 
011749.00  29710.04 Произв. електричних кућних апарата 
  
01179      Остала произв. ел. апарата 
  
011791     Произв. ел. инст. материјала 
011791.01  31622.01 Произв. електроинсталационог материјала 
011791.02  31200.03 Произв. опреме за дистрибуцију ел. енерг. 
  
011792     Производња сијалица 
011792.00  31500.01 Произв. сијалица и уређаја за осветљење 
  
011793     Производња акумулатора 
011793.00  31400.00 Произв. акумулатора, ћелија и батерија 
  
011799     Произв. непом. ел. производа 
011799.01  31610.02 Произв. електро-опреме за моторе, возила 
011799.02  31500.02 Произв. сијалица и уређаја за осветљење 
011799.03  31622.03 Произв. електроинсталационог материјала 
  
0118       Произв. хемијских производа 
  
01181      Производња хемикалија 
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011810     Производња хемикалија 
011810.01  24110.00 Произв. индустријских гасова 
011810.02  24120.00 Произв. боја и пигмената 
011810.03  24130.00 Произв. осталих неорганских хемикалија 
011810.04  24140.00 Произв. осталих органских хемикалија 
011810.05  23300.02 Припремање нуклеарног горива 
011810.06  24150.01 Произв. ђубрива и азотних једињења 
  
01182      Произв. хемикалија за пољ. 
  
011820     Произв. хемикалија за пољ. 
011820.01  24150.02 Произв. ђубрива и азотних једињења 
011820.02  24200.00 Произв. хемикалија за пољопривреду 
  
01183      Произв. хем. влакана и маса 
  
011831     Произв. хемијских влакана 
011831.00  24700.00 Произв.  вештачких и синтетичких влакана 
  
011832     Произв. пластичних маса 
011832.01  24160.00 Произв. пластичних маса, примарни облици 
011832.02  24170.00 Произв. каучука, примарни облици 
011832.03  25210.01 Произв. плоча и сл. од пластичних маса 
  
0119       Прерада хемиј. производа 
  
01191      Производња лекова 
  
011910     Производња лекова 
011910.01  24410.00 Произв. фармацеутских сировина 
011910.02  24420.00 Произв. фармацеутских препарата 
  
01192      Произв. сапуна и козметике 
  
011920     Произв. сапуна и козметике 
011920.01  24510.00 Произв. сапуна и сл. препарата 
011920.02  24520.00 Произв. тоалетних препарата 
  
01193      Произв. премазних средстава 
  
011930     Произв. премазних средстава 
011930.00  24300.00 Произв. боја, лакова и сл. 
  
01194      Прерада пластичних маса 
  
011941     Произв. амбалаже од пл. маса 
011941.00  25220.01 Произв. амбалаже од пластичних маса 
  
  
011949     Остала прерада пласт. маса 
011949.01  19302.00 Произв. обуће од пластичних маса 
011949.02  25210.02 Произв. плоча и сл. од пластичних маса 
011949.03  25230.01 Произв. предмета за грађевинарство 
011949.04  25240.01 Произв. осталих производа од пластике 
011949.05  36110.02 Произв. столица и седишта 
011949.06  36120.02 Произв. намештаја за канцеларије 
011949.07  36130.02 Произв. кухињског намештаја 
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011949.08  36140.02 Произв. осталог намештаја 
011949.09  36633.02 Произв. осталих разноврсних производа 
011949.10  24650.01 Произв. готових неснимљених медија 
011949.11  36500.01 Произв. игара и играчака 
011949.12  25220.02 Произв. амбалаже од пластичних маса 
  
01199      Произв.ост. хем. производа 
  
011990     Произв. ост. хем. производа 
011990.01  24610.00 Произв. експлозива 
011990.02  24620.00 Произв. туткала и желатина 
011990.03  24630.00 Произв. етеричних уља 
011990.04  24640.00 Произв. фотографског материјала 
011990.05  24650.02 Произв. готових неснимљених медија 
011990.06  21250.01 Произв. осталих предмета од папира 
011990.07  24660.02 Произв. осталих хемијских производа 
  
0120       Произв. камена и песка 
  
01200      Произв. камена и песка 
  
012001     Производња камена 
012001.01  14110.00 Вађење камена за грађевинарство 
012001.02  14120.02 Вађење кречњака, сировог гипса и креде 
012001.03  26700.00 Сечење, обликовање и обрада камена 
012001.04  14130.02 Вађење шкриљаца 
012001.05  14210.01 Вађење шљунка и песка 
  
012002     Производња песка 
012002.00  14210.02 Вађење шљунка и песка 
  
012003     Производња сировог гипса 
012003.00  14120.03 Вађење кречњака, сировог гипса и креде 
  
0121       Производ. грађ. материјала 
  
01211      Производња креча и гипса 
012111     Производња креча 
012111.00  26520.00 Произв. креча 
  
012112     Производња гипса 
012112.00  26530.00 Произв. гипса 
  
01212      Производња цемента 
  
012120     Производња цемента 
012120.01  26510.00 Произв. цемента 
012120.02  26630.01 Произв. готове бетонске смеше 
01213      Производња цигле и црепа 
  
012130     Производња цигле и црепа 
012130.00  26400.01 Произв. опеке и црепа од глине 
  
01214      Произв. грађ. префабриката 
  
012141     Произв. азбест. цем. произв. 
012141.00  26650.00 Произв. влакнато-цементних производа 
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012142     Производња префабриката 
012142.01  26610.00 Произв. производа од бетона 
012142.02  26620.00 Произв. производа од гипса 
012142.03  26630.02 Произв. готове бетонске смеше 
012142.04  26640.00 Произв. малтера 
012142.05  26660.00 Произв. др. производа од бетона и гипса 
  
012143     Произв. битумен. производа 
012143.00  23202.00 Произв. битуменских материјала 
  
0122       Произв. рез. грађе и плоча 
  
01220      Произв. рез. грађе и плоча 
  
012201     Производња резане грађе 
012201.00  20101.01 Произв. резане грађе 
  
012202     Производња плоча 
012202.00  20200.01 Произв. плоча и табли од дрвета 
  
012203     Импрегнација дрвета 
012203.00  20102.00 Импрегнација дрвета 
  
0123       Произв. фин. произ. од дрвета 
  
01231      Производња намештаја 
  
012310     Производња намештаја 
012310.01  36110.03 Произв. столица и седишта 
012310.02  36120.03 Произв. намештаја за канцеларије 
012310.03  36130.03 Произв. кухињског намештаја 
012310.04  36140.03 Произв. осталог намештаја 
012310.05  36150.01 Произв. мадраца 
  
01232      Произв. ост. финал. производа 
  
012321     Производња амбалаже 
012321.00  20400.01 Произв. амбалаже од дрвета 
  
012322     Произв. грађев. елемената 
012322.01  20101.02 Произв. резане грађе 
012322.02  20200.02 Произв. плоча и табли од дрвета 
012322.03  20300.01 Произв. грађевинске столарије 
  
012323     Произв. дрвне галантерије 
012323.01  20510.01 Произв. др. производа од дрвета 
012323.02  20521.00 Произв. предмета од плуте 
  
012324     Произв. предмета од прућа 
012324.01  20522.00 Произв. предмета од сламе, прућа и сл. 
012324.02  36110.04 Произв. столица и седишта 
012324.03  36140.04 Произв. осталог намештаја 
  
0124       Произв. и прерада папира 
  
01241      Произв. целулозе и папира 
  
012410     Произв. целулозе и папира 
012410.01  21110.00 Произв. целулозе 
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012410.02  21120.00 Произв. папира и картона 
012410.03  21210.01 Произв. таласастог папира и амбалаже 
  
01242      Прерада папира 
  
012421     Произв. папирне амбалаже 
012421.00  21210.02 Произв. таласастог папира и амбалаже 
  
012429     Остала прерада папира 
012429.01  21220.00 Произв. кућних предмета и сл. од папира 
012429.02  21230.01 Конфекционирање папира 
012429.03  21240.00 Произв. зидних тапета 
012429.04  21250.02 Произв. осталих предмета од папира 
  
0125       Производ. предива и тканина 
  
01251      Произв. влакна и предива 
  
012511     Произв. кудељног влакна 
012511.00  17140.01 Произв. предива ланеног типа 
  
012512     Произв. памучног предива 
012512.01  17110.01 Произв. предива памучног типа 
012512.02  17160.01 Произв. конца за шивење 
  
012513     Произв. вуненог предива 
012513.01  17120.01 Произв. предива вуненог типа 
012513.02  17130.00 Произв. предива од чешљаних влакана 
012513.03  17160.02 Произв. конца за шивење 
  
012514     Произв. кудељног предива 
012514.01  17170.01 Произв. осталих текстилних предива 
012514.02  17520.01 Произв. ужади, канапа и мрежа 
012514.03  17160.03 Произв. конца за шивење 
  
012515     Произв. предива од свиле 
012515.01  17150.01 Произв. предива свиленог типа 
012515.02  17160.04 Произв. конца за шивење 
  
012516     Произв. синтетичког предива 
012516.01  17150.02 Произв. предива свиленог типа 
012516.02  17160.05 Произв. конца за шивење 
  
  
  
012521     Произв. памучних тканина 
012521.01  17210.01 Произв. тканина памучног типа 
012521.02  17403.01 Произв. ћебади 
012521.03  17300.01 Довршавање тканина 
  
012522     Произв. вунених тканина 
012522.01  17220.01 Произв. тканина вуненог типа 
012522.02  17230.01 Произв. тканина од чешљаног предива 
012522.03  17403.02 Произв. ћебади 
012522.04  17300.02 Довршавање тканина 
  
  



 

 167

ВЕЗА ЈЕДИНСТВЕНЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ ДЕЛАТНОСТИ (ЈКД) СА КЛАСИФИКАЦИЈОМ ДЕЛАТНОСТИ (КД) 
 

  
012523     Произв. кудељних тканина 
012523.01  17250.02 Произв. осталих текстилних тканина 
012523.02  17520.02 Произв. ужади, канапа и мрежа 
012523.03  17300.03 Довршавање тканина 
012523.04  17404.02 Произв. др. готових текстилних предмета 
  
012524     Произв. свилених тканина 
012524.01  17240.01 Произв. тканина свиленог типа 
012524.02  17300.04 Довршавање тканина 
012524.03  17403.03 Произв. ћебади 
  
0126       Произв. гот. текст. производа 
  
01261      Производња трикотаже 
  
012611     Произв. трикотажних тканина 
012611.00  17600.00 Произв. плетених и кукичаних тканина 
  
012612     Произв. трикотажног рубља 
012612.00  18230.02 Произв. рубља 
  
012613     Произв. трикотажне одеће 
012613.00  17720.01 Произв. плетених и кукичаних пуловера 
  
012614     Производња чарапа 
012614.00  17710.00 Произв. плетених и кукичаних чарапа 
  
012615     Производња позамантерије 
012615.00  17540.01 Остали непоменути текстилни предмети 
  
01262      Производња конфекције 
  
012621     Производња рубља 
012621.00  18230.01 Произв. рубља 
  
012622     Производња одеће 
012622.01  18210.01 Произв. радне одеће 
012622.02  18220.01 Произв. остале одеће 
012622.03  18240.01 Произв. др. одевних предмета и прибора 
  
012623     Произв. рубља за домаћин. 
012623.00  17401.00 Произв. рубља за домаћинство 
  
  
012624     Произв. тешке конфекције 
012624.00  17402.00 Произв. тешке конфекције 
  
01269      Произв. ост. текстил. произв. 
  
012691     Произв. прекривача за под 
012691.00  17510.00 Произв. тепиха и прекривача за под 
  
012699     Произв. неп. текст. производа 
012699.01  17530.00 Произв. нетканог текстила 
012699.02  17404.01 Произв. др. готових текстилних предмета 
012699.03  17540.02 Остали непоменути текстилни предмети 
012699.04  18240.02 Произв. др. одевних предмета и прибора 
012699.05  36632.00 Произв. сунцобрана и кишобрана 
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0127       Производња коже и крзна 
  
01270      Производња коже и крзна 
  
012701     Производња крупне коже 
012701.00  19100.01 Штављење и дорада коже 
  
012702     Производња свињске коже 
012702.00  19100.02 Штављење и дорада коже 
  
012703     Произв. ситне коже и крзна 
012703.01  19100.03 Штављење и дорада коже 
012703.02  18300.01 Произв. крзна и производа од крзна 
012703.03  15110.01 Произв. и обрада животињског меса 
  
0128       Произв. кожне обуће и гал. 
  
01281      Производња кожне обуће 
  
012810     Производња кожне обуће 
012810.01  19301.00 Произв. кожне обуће 
012810.02  18240.03 Произв. др. одевних предмета и прибора 
  
01282      Производња галантерије 
  
012820     Производња галантерије 
012820.01  19200.01 Произв. предмета од коже 
012820.02  18240.04 Произв. др. одевних предмета и прибора 
012820.03  36400.01 Произв. предмета за спортске потребе 
  
01283      Произв. кожне конфекције 
  
012830     Произв. кожне конфекције 
012830.01  18100.01 Произв. кожне одеће 
012830.02  18300.02 Произв. крзна и производа од крзна 
012830.03  18240.05 Произв. др. одевних предмета и прибора 
012830.04  25240.02 Произв. осталих производа од пластике 
012830.05  19200.02 Произв. предмета од коже 
  
0129       Прерада каучука 
  
01290      Прерада каучука 
  
012901     Производња гума за возила 
012901.01  25110.00 Произв. гума за возила 
012901.02  25120.01 Протектирање гума за возила 
  
012909     Остала прерада каучука 
012909.01  19303.01 Произв. гумене обуће 
012909.02  25130.01 Произв. осталих производа од гуме 
012909.03  35120.03 Изградња и оправка чамаца 
012909.04  36400.02 Произв. предмета за спортске потребе 
  
0130       Произв. прехрамб. производа 
  
01301      Млевење житарица 
  
013010     Млевење житарица 
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013010.00  15610.01 Произв. млинских производа 
  
01302      Произв. хлеба и тестенина 
  
013021     Производња хлеба и пецива 
013021.01  15811.01 Произв. хлеба и пецива 
013021.02  15822.01 Др. конзервисани произоди од теста 
  
013022     Производња тестенина 
013022.00  15850.00 Произв. макарона и сл. производа 
  
01303      Прерада воћа и поврћа 
  
013030     Прерада воћа и поврћа 
013030.01  15310.01 Прерада и конзервисање кромпира 
013030.02  15320.01 Произв. сокова од воћа и поврћа 
013030.03  15330.01 Прерада и конзервисање др. воћа и поврћа 
013030.04  15982.02 Произв. освежавајућих пића 
013030.05  15842.01 Произв. осталих кондиторских производа 
013030.06  15870.01 Произв. зачина и др. додатака храни 
01304      Прерада меса и рибе 
  
013041     Клање стоке 
013041.01  15110.02 Произв. и обрада животињског меса 
013041.02  15120.01 Произв. и обрада живинског меса 
  
013042     Прерада меса 
013042.01  15130.01 Прерада животињског и живинског меса 
013042.02  15110.03 Произв. и обрада животињског меса 
013042.03  15890.01 Произв. др. прехрамбених производа 
  
013043     Прерада рибе 
013043.01  15200.01 Прерада и конзервисање рибе 
013043.02  15410.01 Произв. сирових уља и масти 
  
01305      Прерада млека 
  
013050     Прерада млека 
013050.01  15510.01 Произв. млечних производа 
013050.02  15520.01 Произв. сладоледа 
013050.03  15880.01 Произв. дијететских препарата 
013050.04  15890.02 Произв. др. прехрамбених производа 
  
01306      Производња шећера 
  
013060     Производња шећера 
013060.00  15830.00 Произв. шећера 
  
01307      Произв. кондиторских произ. 
  
013071     Произв. какао-производа 
013071.00  15841.00 Произв. чоколаде и чоколадних производа 
  
013072     Производња бомбона 
013072.00  15842.02 Произв. осталих кондиторских производа 
  
013073     Производња кекса 
013073.00  15821.01 Произв. кекса 
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013074     Производња колача 
013074.01  15812.01 Произв. колача и др. производа од теста 
013074.02  15822.02 Др. конзервисани произоди од теста 
  
01308      Производња биљних уља 
  
013080     Производња биљних уља 
013080.01  15410.02 Произв. сирових уља и масти 
013080.02  15420.01 Произв. рафинираних уља и масти 
013080.03  15430.01 Произв. маргарина и сл. масти 
013080.04  15870.02 Произв. зачина и др. додатака храни 
  
01309      Произв.ост. прехрамб. произ. 
  
013091     Производња скроба 
013091.00  15620.00 Произв. скроба и производа од скроба 
  
013099     Ост. прехрамб. производња 
013099.01  15860.00 Прерада чаја и кафе 
013099.02  15870.03 Произв. зачина и др. додатака храни 
013099.03  15880.02 Произв. дијететских препарата 
013099.04  15890.03 Произв. др. прехрамбених производа 
  
0131       Производња пића 
  
01311      Произв.алкохолних пића 
  
013111     Производња алкохола 
013111.01  15890.04 Произв. др. прехрамбених производа 
013111.02  15920.00 Произв. етил-алкохола 
  
013112     Производња пива 
013112.01  15960.00 Произв. пива 
013112.02  15970.00 Произв. слада 
  
013113     Производња вина 
013113.01  15930.00 Произв. вина из свежег грожђа 
013113.02  15940.00 Произв. вина од осталог воћа 
  
  
013114     Произв.винског дестилата 
013114.00  15910.01 Произв. дестилованих алкохолних пића 
  
013115     Производња ракије од воћа 
013115.00  15910.02 Произв. дестилованих алкохолних пића 
  
013119     Произв. ост. алкохолних пића 
013119.01  15910.03 Произв. дестилованих алкохолних пића 
013119.02  15950.00 Произв. др. недестилованих пића 
  
01312      Произв. безалкохолних пића 
  
013121     Произв. освежавајућих пића 
013121.00  15982.01 Произв. освежавајућих пића 
  
013122     Произв. минералне воде 
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013122.00  15981.00 Произв. минералне воде 
  
0132       Производња сточне хране 
  
01320      Производња сточне хране 
  
013200     Производња сточне хране 
013200.01  15710.00 Произв. готове хране за животиње 
013200.02  15720.00 Произв. готове хране за кућне љубимце 
  
0133       Произв. и прерада дувана 
  
01331      Произв. фермент. дувана 
  
013310     Произв. фермент. дувана 
013310.00  16001.00 Ферментација дувана 
  
01332      Прерада дувана 
  
013320     Прерада дувана 
013320.00  16002.00 Прерада дувана 
  
0134       Графичка делатност 
  
01340      Графичка делатност 
  
013400     Графичка делатност 
013400.01  22210.00 Штампање новина 
013400.02  22220.01 Штампање, остало 
013400.03  22230.01 Књиговезачки и завршни радови 
013400.04  22240.00 Репродукција и слагање 
013400.05  22250.00 Остале активности у вези са штампањем 
  
0135       Рециклажа сировина 
  
01350      Рециклажа сировина 
  
013500     Рециклажа сировина 
013500.01  37100.00 Рециклажа металних отпадака и остатака 
013500.02  37200.00 Рециклажа неметалних отпадака и остатака 
  
0139       Произв. разноврсних произв. 
  
01390      Произв. разноврсних произв. 
  
013901     Произв. учила и фиск. опреме 
013901.01  36400.03 Произв. предмета за спортске потребе 
013901.02  36633.03 Произв. осталих разноврсних производа 
  
013902     Произв. музичких инструмен. 
013902.01  36300.01 Произв. музичких инструмената 
013902.02  24650.03 Произв. готових неснимљених медија 
  
013903     Производња шибица 
013903.00  36631.00 Произв. шибица 
  
013904     Производња накита 
013904.01  36210.00 Ковање новца и медаља 
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013904.02  36220.01 Произв. накита и сл. предмета 
  
013909     Остала непом. индустрија 
013909.01  33102.01 Произв. ортопедских апарата и др. опреме 
013909.02  36500.02 Произв. игара и играчака 
013909.03  36610.01 Произв. имитације накита 
013909.04  36620.01 Произв. метли и четака 
013909.05  36633.04 Произв. осталих разноврсних производа 
013909.06  33400.02 Произв. оптичке и фотографске опреме 
  
02         Пољопривреда и рибарство 
  
0201       Пољопривредна производња 
  
02011      Ратарство 
020110     Ратарство 
020110.01  01110.00 Гајење жита и др. усева и засада 
020110.02  01121.00 Гајење поврћа, цвећа и украсног биља 
020110.03  01300.01 Мешовито фармерство 
020110.04  01133.00 Гајење биља за напитке и зачине 
  
02012      Воћарство 
  
020121     Производња воћа 
020121.00  01131.00 Гајење воћа 
  
020129     Произв. воћног садног мат. 
020129.00  01122.00 Гајење воћних садница 
  
02013      Виноградарство 
  
020131     Производња грожђа 
020131.00  01132.00 Гајење грожђа 
  
020139     Произв. лозног сад. мат. 
020139.00  01123.00 Гајење лозних садница 
  
02014      Сточарство 
  
  
020140     Сточарство 
020140.01  01210.00 Узгој говеда и произв. млека 
020140.02  01220.00 Узгој оваца, коза, коња 
020140.03  01230.00 Узгој свиња 
020140.04  01240.00 Узгој живине 
020140.05  01250.00 Узгој осталих животиња 
020140.06  01300.02 Мешовито фармерство 
  
0202       Пољопривредне услуге 
  
02020      Пољопривредне услуге 
  
020201     Услуге за биљ. производњу 
020201.00  01413.00 Остале пољопривредне услуге 
  
020202     Услуге за сточарство 
020202.01  85200.00 Ветеринарске активности 
020202.02  01420.00 Услуге у узгоју животиња 
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0203       Рибарство 
  
02030      Рибарство 
  
020301     Рибарство на мору 
020301.01  05011.00 Улов рибе на мору 
020301.02  05020.01 Мрешћење и узгој рибе у рибњацима 
  
020302     Рибарство на рекама 
020302.01  05012.00 Улов рибе на рекама и језерима 
020302.02  05020.02 Мрешћење и узгој рибе у рибњацима 
  
  
03         Шумарство 
  
0300       Шумарство 
  
03000      Шумарство 
  
030001     Узгој шума 
030001.01  02010.01 Узгој и искоришћавање шума 
030001.02  02020.01 Услуге у шумарству 
  
030002     Заштита шума 
030002.01  02010.02 Узгој и искоришћавање шума 
030002.02  02020.02 Услуге у шумарству 
  
030003     Искоришћавање шума 
030003.01  02010.03 Узгој и искоришћавање шума 
030003.02  02020.03 Услуге у шумарству 
  
030004     Лов и узгој дивљачи 
030004.00  01500.00 Лов, узгој дивљачи и услуге 
  
04         Водопривреда 
  
0400       Водопривреда 
04000      Водопривреда 
  
040001     Искоришћавање вода 
040001.01  01411.00 Искоришћавање вода за пољопривреду 
040001.02  03010.00 Газдовање водним ресурсима 
040001.03  03020.00 Искоришћавање и употреба вода 
040001.04  41000.01 Пречишћавање и дистрибуција воде 
  
040002     Зашт. од штет. дејства вода 
040002.01  03030.00 Заштита од штетног дејства вода 
040002.02  45240.01 Изградња хидрограђевинских објеката 
  
040003     Заштита вода од загађив. 
040003.01  03040.00 Заштита вода од загађивања 
040003.02  90000.01 Одстрањивање отпадака, смећа и сл. 
  
05         Грађевинарство 
  
0501       Високоградња 
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05010      Високоградња 
  
050100     Високоградња 
050100.01  45210.01 Груби грађевински радови 
050100.02  45220.01 Монтажа кровних конструкција 
050100.03  45250.01 Ост. грађевински и специјализовани радови 
050100.04  45410.01 Малтерисање 
050100.05  45420.01 Уградња столарије 
050100.06  45500.00 Изнајмљивање грађевинске опреме 
  
0502       Нискоградња и хидроград. 
  
05020      Нискоградња и хидроград. 
  
050201     Изградња саобр. објеката 
050201.01  45210.02 Груби грађевински радови 
050201.02  45230.01 Изградња саобраћајница, писта и сл. 
  
050202     Хидроградња 
050202.01  45230.02 Изградња саобраћајница, писта и сл. 
050202.02  45240.02 Изградња хидрограђевинских објеката 
050202.03  45250.02 Ост. грађевински и специјализовани радови 
  
050203     Изградња рудар. објеката 
050203.01  45110.01 Рушење објеката, земљани радови 
050203.02  45250.03 Ост. грађевински и специјализовани радови 
050203.03  11200.03 Услуге у произв. нафте и гаса 
  
050209     Изградња осталих објеката 
050209.01  45210.03 Груби грађевински радови 
050209.02  45230.03 Изградња саобраћајница, писта и сл. 
  
0503       Инсталац. и завршни радови 
  
05030      Инсталац. и завршни радови 
  
050301     Грађевинске инсталације 
050301.01  45310.00 Постављање електро-инсталација и опреме 
050301.02  45330.00 Постављање цевних инсталација 
050301.03  45340.00 Остали инсталациони радови 
  
050302     Завршни и занатски радови 
050302.01  45220.02 Монтажа кровних конструкција 
050302.02  45320.00 Изолациони радови 
050302.03  45410.02 Малтерисање 
050302.04  45420.02 Уградња столарије 
050302.05  45430.00 Постављање подних и зидних облога 
050302.06  45440.00 Бојење и застакљивање 
050302.07  45450.00 Остали завршни радови 
  
06         Саобраћај и везе 
  
0601       Железнички саобраћај 
  
06010      Железнички саобраћај 
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060101     Превоз у желез. саобраћају 
060101.00  60100.01 Железнички саобраћај 
  
060102     Вуча возова 
060102.00  60100.02 Железнички саобраћај 
  
060103     Одржавање и нега кола 
060103.00  63211.00 Одржавање и нега кола 
  
060104     Одржавање пруга 
060104.00  63212.00 Одржавање пруга 
  
060105     Одржавање уређаја 
060105.00  63213.00 Одржавање уређаја на железници 
  
0602       Поморски саобраћај 
  
06020      Поморски саобраћај 
  
060201     Превоз у поморском саобр. 
060201.01  61110.00 Поморски саобраћај 
060201.02  61120.00 Саобраћај у приобалним морским водама 
  
060202     Услуге у поморском саобр. 
060202.01  63221.00 Услуге у поморском саобраћају 
060202.02  71220.01 Изнајмљивање средстава за водени саобр. 
  
060203     Услуге поморских марина 
060203.00  92621.01 Делатност марина 
  
0603       Речни и језерски саобраћај 
  
06030      Речни и језерски саобраћај 
  
060301     Превоз у речном саобраћају 
060301.00  61200.00 Саобраћај унутрашњим воденим путевима 
060302     Услуге у речном саобраћају 
060302.01  63222.00 Услуге у речном и језерском саобраћају 
060302.02  71220.02 Изнајмљивање средстава за водени саобр. 
  
060303     Услуге речних и језер.  марина 
060303.00  92621.02 Делатност марина 
  
0604       Ваздушни саобраћај 
  
06040      Ваздушни саобраћај 
  
060401     Превоз у ваздушном саобр. 
060401.01  62100.00 Ваздушни саобраћај, линијски 
060401.02  62200.00 Ваздушни саобраћај, ванредни 
060401.03  62300.00 Васионски саобраћај 
060401.04  71230.00 Изнајмљивање средстава за ваздушни саобр. 
  
060402     Услуге аеродрома 
060402.00  63230.02 Др. активности у ваздушном саобраћају 
  
060403     Услуге привредне авијације 
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060403.00  63230.01 Др. активности у ваздушном саобраћају 
  
0605       Друмски саобраћај 
  
06050      Друмски саобраћај 
  
060501     Превоз путн. у друм. саобр. 
060501.01  60211.01 Превоз путника у друмском саобраћају 
060501.02  60230.00 Др. превоз путника у друмском саобраћају 
  
060502     Превоз робе у друм. саобр. 
060502.00  60250.00 Превоз робе у друмском саобраћају 
  
060503     Услуге у друмском саобр. 
060503.01  63214.01 Услуге у друмском саобраћају 
060503.02  71100.00 Изнајмљивање аутомобила 
060503.03  71210.00 Изнајмљивање др. копнених саобр. средстава 
  
0606       Градски саобраћај 
  
06060      Градски саобраћај 
  
060601     Превоз путн. у град. саобр. 
060601.00  60212.02 Превоз путника у градском саобраћају 
  
060602     Превоз такси аутомобилима 
060602.00  60220.00 Такси-превоз 
  
060609     Остали превоз путника 
060609.01  60212.03 Превоз путника у градском саобраћају 
060609.02  60240.00 Др. превоз путника у копненом саобраћају 
  
0607       Цевоводни транспорт 
  
06070      Цевоводни транспорт 
060700     Цевоводни транспорт 
060700.00  60300.00 Цевоводни транспорт 
  
0608       Претоварне услуге 
  
06080      Претоварне услуге 
  
060801     Претовар у лукама 
060801.00  63110.01 Претовар терета 
  
060802     Претовар у пристаништима 
060802.00  63110.02 Претовар терета 
  
060803     Претовар у жел. станицама 
060803.00  63110.03 Претовар терета 
  
0609       ПТТ услуге 
  
06090      ПТТ услуге 
  
060900     ПТТ услуге 
060900.01  64110.00 Делатност пошта 
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060900.02  64120.00 Испорука пошиљки, осим националних пошта 
060900.03  64200.00 Телекомуникације 
  
07         Трговина 
  
0701       Трговина на мало 
  
07011      Трг. на мало прехрамб. робом 
  
070111     Трг. на мало хлебом 
070111.00  52240.00 Трг. на мало хлебом и слаткишима 
  
070112     Трг. на мало воћ. и поврћем 
070112.00  52210.00 Трг. на мало воћем и поврћем 
  
070113     Трг. на мало месом и рибом 
070113.01  52220.00 Трг. на мало месом и производима од меса 
070113.02  52230.00 Трг. на мало рибом и љускарима 
  
070114     Трг. на мало живот. намирн. 
070114.01  52270.01 Др. специјализована трг. на мало храном 
070114.02  52250.00 Трг. на мало пићима 
070114.03  52110.01 Неспецијализована трг. на мало - храна 
  
07012      Трг. на мало непрехр. робом 
  
070121     Трг. на мало текстилом 
070121.01  52410.00 Трг. на мало текстилом 
070121.02  52420.00 Трговина на мало одећом 
  
070122     Трг. на мало кожом и гумом 
070122.00  52430.00 Трг. на мало обућом и предметима од коже 
  
070123     Трг. на мало металном робом 
070123.01  52450.00 Трг. на мало кућним апаратима 
070123.02  52460.01 Трг. на мало металном робом, бојама и сл. 
070123.03  52440.01 Трг. на мало намештајем 
  
070124     Трг. на мало огревом 
070124.01  52460.02 Трг. на мало металном робом, бојама и сл. 
070124.02  52480.01 Др. трг. на мало - специјализоване радње 
  
070125     Трг. на мало намештајем 
070125.00  52440.02 Трг. на мало намештајем 
  
070126     Трг. на мало стаклом 
070126.00  52460.03 Трг. на мало металном робом, бојама и сл. 
  
070127     Трг. на мало бојама и хем. 
070127.00  52460.04 Трг. на мало металном робом, бојама и сл. 
  
070128     Трг. на мало књигама 
070128.00  52470.00 Трг. на мало књигама, новинама и сл. 
  
070129     Трг. на мало осталом робом 
070129.01  52260.00 Трг. на мало производима од дувана 
070129.02  52270.02 Др. специјализована трг. на мало храном 
070129.03  52330.00 Трг. на мало тоалетним препаратима 
070129.04  52480.02 Др. трг. на мало - специјализоване радње 
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07013      Трг. на мало мешовит. робом 
  
070131     Робне куће 
070131.01  52110.02 Неспецијализована трг. на мало - храна 
070131.02  52120.01 Остала трг. на мало - мешовита роба 
  
070132     Трг. на мало ост. меш. робом 
070132.01  52110.03 Неспецијализована трг. на мало - храна 
070132.02  52120.02 Остала трг. на мало - мешовита роба 
070132.03  52500.00 Трг. на мало половном робом, у радњи 
070132.04  52610.00 Трг. на мало робом преко поште 
070132.05  52630.00 Остала трг. на мало изван радњи 
  
07014      Трг. на мало возилима 
  
070140     Трг. на мало возилима 
070140.01  50100.01 Продаја моторних возила 
070140.02  50300.01 Продаја делова,прибора за моторна возила 
070140.03  50401.01 Продаја мотоцикала, делова и прибора 
  
07015      Трг. на мало дериват. нафте 
  
070150     Трг. на мало дериват. нафте 
070150.00  50500.00 Трговина на мало моторним горивима 
  
0702       Трговина на велико 
  
07021      Трг. на вел. прехрамб. робом 
  
070211     Трг. на вел. житарицама 
070211.00  51210.01 Трг. на велико семењем, храном 
  
070212     Трг. на вел. воћем и поврћем 
070212.00  51310.01 Трг. на велико воћем и поврћем 
  
070213     Трг. на вел. алкохол. пићем 
070213.00  51340.01 Трг. на велико пићима 
  
070214     Трг. на вел. стоком 
070214.00  51230.01 Трг. на велико живим животињама 
  
070219     Трг. на вел. живот. намирн. 
070219.01  51320.01 Трг. на велико месом, производима од меса 
070219.02  51330.01 Трг. на велико млеком, јајима и мастима 
070219.03  51360.00 Трг. на велико шећером, чоколадом и сл. 
070219.04  51370.00 Трг. на велико кафом, чајевима и сл. 
070219.05  51380.00 Неспецијализована трг. на велико храном 
070219.06  51390.00 Трг. на велико осталом храном 
  
07022      Трг. на вел. непрехрам. робом 
  
070221     Трг. на вел. текстилом 
070221.01  51410.01 Трг. на велико текстилом 
070221.02  51420.01 Трг. на велико одећом и обућом 
  
070222     Трг. на вел. сировом кожом 
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070222.00  51240.01 Трг. на велико кожом 
  
070223     Трг. на вел. металном робом 
070223.01  51430.01 Трг. на велико радио, ТВ и др. апаратима 
070223.02  51540.01 Трг. на велико опремом за грејање 
070223.03  51630.00 Трг. на велико текстилним машинама 
070223.04  51640.00 Трг. на велико канцеларијским машинама 
  
070224     Трг. на вел. грађевин. мат. 
070224.01  51530.00 Трг. на велико грађевинским материјалом 
070224.02  51540.02 Трг. на велико опремом за грејање 
  
070225     Трг. на вел. хем. производима 
070225.01  51440.01 Трг. на велико стакларијом, бојама и сл. 
070225.02  51550.00 Трг. на велико хемијским производима 
  
070226     Трг. на вел. папиром 
070226.01  51440.02 Трг. на велико стакларијом, бојама и сл. 
070226.02  51470.01 Трг. на велико др. кућним производима 
070226.03  51700.01 Остала трг. на велико 
  
070227     Трг. на вел. лековима 
070227.00  51460.01 Трг. на велико фармацеутским производима 
  
070229     Трг. на вел. ост. непрех. роб. 
070229.01  51250.01 Трг. на велико сировим дуваном 
070229.02  51350.00 Трг. на велико дуванским производима 
070229.03  51220.01 Трг. на велико цвећем и растињем 
070229.04  51450.01 Трг. на велико тоалетним производима 
  
07023      Трг. на вел. возилима и дел. 
  
070230     Трг. на вел. возилима и дел. 
070230.01  50100.02 Продаја моторних возила 
070230.02  50300.02 Продаја делова,прибора за моторна возила 
070230.03  50401.02 Продаја мотоцикала, делова и прибора 
  
07024      Трг. на вел. дериват. нафте 
  
070240     Трг. на вел. дериват. нафте 
070240.00  51510.01 Трг.  на велико горивима 
  
07025      Трг. на вел. мешовитом робом 
  
070250     Трг. на вел. мешовитом робом 
070250.01  51470.02 Трг.  на велико др.  кућним производима 
070250.02  51700.02 Остала трг.  на велико 
070250.03  51560.00 Трг.  на велико др.  репро-материјалом 
070250.04  51610.00 Трг.  на велико машинама за обраду метала 
070250.05  51620.00 Трг.  на велико грађевинским машинама 
070250.06  51650.00 Трг.  на велико осталим машинама 
070250.07  51660.00 Трг.  на велико пољопривредним машинама 
  
  
07026      Трг. на вел. отпацима 
  
070260     Трг. на вел. отпацима 
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070260.00  51570.00 Трг.  на велико отпацима и остацима 
  
0703       Спољна трговина 
  
07031      Спољна трг. прехрамб. робом 
  
070310     Спољна трг. прехрамб. робом 
070310.01  51210.02 Трг.  на велико семењем, храном 
070310.02  51220.02 Трг.  на велико цвећем и растињем 
070310.03  51230.02 Трг.  на велико живим животињама 
070310.04  51310.02 Трг.  на велико воћем и поврћем 
070310.05  51320.02 Трг. на велико месом, производима од меса 
070310.06  51330.02 Трг.  на велико млеком, јајима и мастима 
070310.07  51340.02 Трг.  на велико пићима 
  
07032      Спољна трг. непрехр. робом 
  
070320     Спољна трг. непрехр. робом 
070320.01  51410.02 Трг.  на велико текстилом 
070320.02  51420.02 Трг.  на велико одећом и обућом 
070320.03  51430.02 Трг.  на велико радио, ТВ и др.  апаратима 
070320.04  51440.03 Трг.  на велико стакларијом, бојама и сл.  
070320.05  51450.02 Трг.  на велико тоалетним производима 
070320.06  51460.02 Трг.  на велико фармацеутским производима 
070320.07  51470.03 Трг.  на велико др.  кућним производима 
070320.08  51510.02 Трг.  на велико горивима 
070320.09  51520.00 Трг.  на велико металима и рудама 
070320.10  51240.02 Трг.  на велико кожом 
070320.11  51250.02 Трг.  на велико сировим дуваном 
  
  
08         Угоститељ. и туризам 
  
0801       Угоститељство 
  
08011      Угостит. услуге смештаја 
  
080111     Хотели,мотели-сезонски 
080111.01  55110.01 Хотели и мотели, с рестораном 
080111.02  55120.01 Хотели и мотели, без ресторана 
  
080112     Хотели,мотели-остали 
080112.01  55110.02 Хотели и мотели, с рестораном 
080112.02  55120.02 Хотели и мотели, без ресторана 
  
080113     Одмаралишта 
080113.01  55211.00 Дечја и омладинска одмаралишта 
080113.02  55231.00 Радничка одмаралишта 
  
080114     Кампови 
080114.00  55220.00 Кампови 
  
  
080119     Остале услуге смештаја 
080119.01  55232.00 Туристички смештај у домаћој радиности 
080119.02  55212.00 Планинарски домови и куће 
080119.03  55120.03 Хотели и мотели, без ресторана 
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080119.04  55233.00 Остали смештај за краћи боравак 
  
08012      Угостит. услуге исхране 
  
080121     Ресторани с послуживањем 
080121.00  55300.01 Ресторани 
  
080122     Ресторани са самоуслужив.  
080122.00  55300.02 Ресторани 
  
080123     Ресторани друштв. исхране 
080123.00  55510.00 Кантине 
  
080129     Остале услуге исхране 
080129.01  55520.00 Кетеринг 
080129.02  55300.03 Ресторани 
  
08019      Ост. угоститељске услуге 
  
080190     Ост. угоститељске услуге 
080190.00  55400.00 Барови 
  
0802       Туристичко посредовање 
  
08020      Туристичко посредовање 
  
080201     Туристичке агенције 
080201.00  63300.01 Делатност путничких агенција и сл.  
  
  
080202     Туристички бирои 
080202.00  63300.02 Делатност путничких агенција и сл.  
  
09         Занатство 
  
0901       Занатске услуге и оправке 
  
09011      Израда неметалних предмета 
  
090110     Израда неметалних предмета 
090110.01  26120.03 Обликовање и обрада равног стакла 
090110.02  26210.02 Произв.  кућних керамичких предмета 
090110.03  26400.02 Произв.  опеке и црепа од глине 
090110.04  26820.04 Произв.  производа од азбеста и сл.  
  
09012      Изр. и оправка метал. произ.  
  
090121     Оправка друмских возила 
090121.01  50200.00 Одржавање и оправка моторних возила 
090121.02  50402.00 Одржавање и оправка мотоцикала 
  
090122     Оправка произв.  прец.  механ.  
090122.01  52730.00 Оправка сатова, часовника и накита 
090122.02  52740.01 Остала оправка 
090122.03  72500.01 Одржавање, оправка биро и сл.  машина 
090122.04  33200.04 Произв.  мерних инструмената и апарата 
090122.05  33500.03 Произв.  сатова и часовника 
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090122.06  35500.03 Произв.  др.  саобраћајних средстава 
  
090123     Израда металних производа 
090123.01  28110.02 Произв.  металних конструкција 
090123.02  28120.02 Произв.  металне столарије 
090123.03  28210.02 Произв.  цистерни, резервоара и судова 
090123.04  28220.02 Произв.  котлова и радијатора 
090123.05  28300.02 Произв.  парних котлова 
090123.06  28400.02 Ковање метала и металургија праха 
090123.07  28520.01 Општи машински радови 
090123.08  27510.03 Ливење гвожђа 
090123.09  27530.02 Ливење лаких метала 
090123.10  27540.02 Ливење осталих обојених метала 
090123.11  28610.02 Произв.  сечива 
090123.12  28620.02 Произв.  алата 
090123.13  28630.02 Произв.  брава и окова 
090123.14  28710.02 Произв.  буради и сл.  амбалаже од челика 
090123.15  28720.02 Произв.  амбалаже од лаких метала 
090123.16  28730.04 Произв.  жичаних производа 
090123.17  28740.02 Произв.  везних елемената, ланаца и сл.  
090123.18  28750.04 Произв.  осталих металних производа 
090123.19  36633.05 Произв.  осталих разноврсних производа 
  
090124     Услуге металопрер. занат.  
090124.01  52740.02 Остала оправка 
090124.02  28520.02 Општи машински радови 
090124.03  28630.03 Произв.  брава и окова 
  
  
090129     Ост. услуге метал. занатства 
090129.01  52740.03 Остала оправка 
090129.02  28520.03 Општи машински радови 
090129.03  28510.02 Обрада и превлачење метала 
  
09013      Израда и опр. ел. производа 
  
090131     Оправка ел. апарат. за дом.  
090131.00  52722.00 Оправка др.  електричних кућних апарата 
  
090132     Оправка радио и тв апарата 
090132.00  52721.00 Оправка радио и ТВ апарата 
  
090133     Израда електротех. произв.  
090133.01  31500.03 Произв.  сијалица и уређаја за осветљење 
090133.02  31622.04 Произв.  електроинсталационог материјала 
090133.03  32100.02 Произв.  електронских компонената 
  
090139     Оправка осталих ел. апарата 
090139.00  72500.02 Одржавање, оправка биро и сл.  машина 
  
09014      Израда предмета од дрвета 
  
090140     Израда предмета од дрвета 
090140.01  20300.02 Произв.  грађевинске столарије 
090140.02  20400.02 Произв.  амбалаже од дрвета 
090140.03  20510.02 Произв.  др.  производа од дрвета 
090140.04  36110.05 Произв.  столица и седишта 
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090140.05  36120.04 Произв.  намештаја за канцеларије 
090140.06  36130.04 Произв.  кухињског намештаја 
090140.07  36140.05 Произв.  осталог намештаја 
090140.08  36150.02 Произв.  мадраца 
  
09015      Израда предмета од текст.  
  
090150     Израда предмета од текст.  
090150.01  17110.02 Произв.  предива памучног типа 
090150.02  17120.02 Произв.  предива вуненог типа 
090150.03  17140.02 Произв.  предива ланеног типа 
090150.04  17150.03 Произв.  предива свиленог типа 
090150.05  17160.06 Произв.  конца за шивење 
090150.06  17170.02 Произв.  осталих текстилних предива 
090150.07  17210.02 Произв.  тканина памучног типа 
090150.08  17220.02 Произв.  тканина вуненог типа 
090150.09  17230.02 Произв.  тканина од чешљаног предива 
090150.10  17240.02 Произв.  тканина свиленог типа 
090150.11  17250.03 Произв.  осталих текстилних тканина 
090150.12  17300.05 Довршавање тканина 
090150.13  17404.03 Произв.  др.  готових текстилних предмета 
090150.14  17720.02 Произв.  плетених и кукичаних пуловера 
090150.15  18210.02 Произв.  радне одеће 
090150.16  18220.02 Произв.  остале одеће 
090150.17  18230.03 Произв.  рубља 
090150.18  18240.06 Произв.  др.  одевних предмета и прибора 
  
  
09016      Израда предмета од коже 
  
090160     Израда предмета од коже 
090160.01  18100.02 Произв.  кожне одеће 
090160.02  19200.03 Произв.  предмета од коже 
090160.03  19303.02 Произв.  гумене обуће 
090160.04  25120.02 Протектирање гума за возила 
090160.05  25130.02 Произв.  осталих производа од гуме 
090160.06  52710.00 Оправка обуће и осталих предмета од коже 
090160.07  18300.03 Произв.  крзна и производа од крзна 
090160.08  36633.06 Произв.  осталих разноврсних производа 
  
09017      Израда прехрамб. производа 
  
090171     Израда хлеба и пецива 
090171.01  15610.02 Произв.  млинских производа 
090171.02  15811.02 Произв.  хлеба и пецива 
  
090172     Клање стоке и прер. меса 
090172.01  15110.04 Произв.  и обрада животињског меса 
090172.02  15120.02 Произв.  и обрада живинског меса 
090172.03  15130.02 Прерада животињског и живинског меса 
090172.04  15200.02 Прерада и конзервисање рибе 
  
090179     Израда ост. прехр. производа 
090179.01  15310.02 Прерада и конзервисање кромпира 
090179.02  15320.02 Произв.  сокова од воћа и поврћа 
090179.03  15330.02 Прерада и конзервисање др.  воћа и поврћа 
090179.04  15410.03 Произв.  сирових уља и масти 
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090179.05  15420.02 Произв.  рафинираних уља и масти 
090179.06  15430.02 Произв.  маргарина и сл.  масти 
090179.07  15510.02 Произв.  млечних производа 
090179.08  15520.02 Произв.  сладоледа 
090179.09  15610.03 Произв.  млинских производа 
090179.10  15812.02 Произв.  колача и др.  производа од теста 
090179.11  15821.02 Произв.  кекса 
  
09018      Израда разноврсних произв.  
  
090181     Изр. предмета од пласт. маса 
090181.01  25210.03 Произв.  плоча и сл.  од пластичних маса 
090181.02  25220.03 Произв.  амбалаже од пластичних маса 
090181.03  25230.02 Произв.  предмета за грађевинарство 
090181.04  25240.03 Произв.  осталих производа од пластике 
090181.05  35120.04 Изградња и оправка чамаца 
  
090182     Изр. ортопедских помагала 
090182.01  33102.04 Произв.  ортопедских апарата и др.  опреме 
090182.02  35420.02 Произв.  бицикала 
090182.03  33400.04 Произв.  оптичке и фотографске опреме 
  
090183     Израда предмета од папира 
090183.01  21250.03 Произв.  осталих предмета од папира 
090183.02  21230.02 Конфекционирање папира 
  
  
090189     Израда неп. разн. производа 
090189.01  36633.07 Произв.  осталих разноврсних производа 
090189.02  33400.03 Произв.  оптичке и фотографске опреме 
090189.03  36220.02 Произв.  накита и сл.  предмета 
090189.04  36300.02 Произв.  музичких инструмената 
090189.05  36400.04 Произв.  предмета за спортске потребе 
090189.06  36500.03 Произв.  игара и играчака 
090189.07  36610.02 Произв.  имитације накита 
090189.08  36620.02 Произв.  метли и четака 
090189.09  22220.02 Штампање, остало 
090189.10  22230.02 Књиговезачки и завршни радови 
  
0902       Личне услуге 
  
09020      Личне услуге 
  
090201     Берберске и козмет. услуге 
090201.00  93020.00 Фризерски и др.  третмани за улепшавање 
  
090202     Прање рубља и чишћ. одеће 
090202.00  93010.00 Прање и хемијско чишћење 
  
090209     Остале личне услуге 
090209.01  93040.00 Третмани за побољшање физичког стања 
090209.02  74810.00 Фотографске услуге 
090209.03  92330.00 Вашарске активности и забавни паркови 
090209.04  74700.01 Чишћење објеката 
090209.05  93050.00 Непоменуте услужне активности 
090209.06  95000.00 Домаћинства са запосленим лицима 
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10         Стамбено-комуналне дел.  
  
1001       Уређење насеља и прост.  
  
10010      Уређење насеља и прост.  
  
100101     Уређ. грађ. земљишта 
100101.00  45110.02 Рушење објеката, земљани радови 
  
100102     Уређ. и одржавање улица 
100102.00  45230.04 Изградња саобраћајница, писта и сл.  
  
100103     Уређ. зелених површина 
100103.00  01412.00 Уређење паркова и рекреационих површина 
  
1002       Стамбена делатност 
  
10020      Стамбена делатност 
  
100200     Стамбена делатност 
100200.00  70320.01 Управљање некретнинама за туђ рачун 
  
1003       Комуналне делатности 
  
10031      Произв. и дистрибуција воде 
  
100310     Произв. и дистрибуција воде 
100310.00  41000.02 Пречишћавање и дистрибуција воде 
  
10032      Одвођење отпадних вода 
  
100320     Одвођење отпадних вода 
100320.00  90000.02 Одстрањивање отпадака, смећа и сл.  
  
10033      Произв. и дистрибуција гаса 
  
100330     Произв. и дистрибуција гаса 
100330.01  40202.00 Произв.  гаса за комуналне сврхе 
100330.02  40203.00 Дистрибуција гаса 
  
10034      Произв. и дистриб. топлоте 
  
100340     Произв. и дистриб. топлоте 
100340.00  40300.00 Произв.  и снабдевање паром, топлом водом 
  
10035      Одржав. чистоће у насељ.  
  
100351     Чишћење јавних површина 
100351.00  90000.03 Одстрањивање отпадака, смећа и сл.  
  
100352     Изношење отпадака 
100352.00  90000.04 Одстрањивање отпадака, смећа и сл.  
  
10039      Остале комунал. делатности 
  
100391     Димничарске услуге 
100391.00  74700.02 Чишћење објеката 
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100392     Погребна служба 
100392.00  93030.00 Погребне и пратеће активности 
  
100399     Непоменуте комунал. делат.  
100399.01  74600.00 Делатност тражења лица и заштите 
100399.02  63214.02 Услуге у друмском саобраћају 
100399.03  75250.00 Делатност ватрогасних јединица 
100399.04 70320.06 Управљање некретнинама за туђ рачун 
  
11         Финансијске и др. услуге 
  
1101       Банкарство 
  
11010      Банкарство 
  
110105     Банкарске организације 
110105.00  65121.00 Банкарске организације 
  
110109     Друге финанс. организације 
110109.01  65210.00 Финансијски лизинг 
110109.02  65220.00 Остало кредитно изнајмљивање новца 
110109.03  65232.01 Непоменуто финансијско посредовање 
110109.04  67110.00 Управљање финансијским тржиштем 
110109.05  67120.00 Посредовање с хартијама од вредности 
110109.06  67130.00 Др. помоћни послови у финанс.  посредовању 
110109.07  65122.00 Поштанске штедионице 
110109.08  65123.00 Остало штедно-кредитно пословање 
  
1102       Осигурање имовине и лица 
  
11020      Осигурање имовине и лица 
  
110201     Осигурање 
110201.01  66010.00 Осигурање живота 
110201.02  66030.00 Остало осигурање 
110201.03  67200.00 Др. помоћни послови за осигурање 
  
110202     Лутрије и кладионице 
110202.00  92710.00 Коцкање и клађење 
  
1103       Услуге у области промета 
  
11030      Услуге у области промета 
  
110301     Јавна складишта 
110301.00  63120.00 Складишта и стоваришта 
  
110302     Услуге рекламе 
110302.01  74402.00 Остале услуге рекламе и пропаганде 
110302.02  74130.01 Истраживање тржишта и јавног мнења 
  
110303     Комерцијални послови 
110303.01  51110.00 Посредовање у продаји агро-сировина 
110303.02  51120.00 Посредовање у продаји горива и руда 
110303.03  51130.00 Посредовање у продаји грађе и сл.  
110303.04  51140.00 Посредовање у продаји машина и сл.  
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110303.05  51150.00 Посредовање у продаји намештаја и сл.  
110303.06  51160.00 Посредовање у продаји текстила, одеће 
110303.07  51170.00 Посредовање у продаји хране, пића 
110303.08  51190.00 Посредовање у продаји разних производа 
110303.09  51180.00 Посредовање у специјализованој продаји 
110303.10  70120.00 Купо-продаја некретнина за свој рачун 
110303.11  70200.01 Изнајмљивање некретнина 
110303.12  70310.00 Агенције за некретнине 
  
110304     Услуге тржница 
110304.01  52620.00 Трг.  на мало на тезгама и пијацама 
110304.02 70200.02 Изнајмљивање некретнина 
  
110309     Непомен. услуге у промету 
110309.00  63400.00 Активност других посредника у саобраћају 
  
1104       Пројектовање и срод. усл.  
  
11040      Пројектовање и срод. усл.  
  
110401     Просторно планирање 
110401.00  74201.00 Просторно планирање 
  
  
110402     Пројектов. грађев. објеката 
110402.00  74202.01 Пројектовање грађевинских и др.  објеката 
  
110403     Остало пројектовање 
110403.00  74202.02 Пројектовање грађевинских и др.  објеката 
110403.02  70110.00 Развој пројеката о некретнинама 
  
110404     Инжењеринг 
110404.00  74203.00 Инжењеринг 
  
110405     Премеравање земљишта 
110405.00  74204.01 Др.  архитектонски и инжењерски послови 
  
110406     Испитивање материјала 
110406.01  45120.01 Испитивање терена бушењем и сондирањем 
110406.02  74300.01 Техничко испитивање и анализа 
1105       Геолошка истраживања 
  
11050      Геолошка истраживања 
  
110500     Геолошка истраживања 
110500.01  45120.02 Испитивање терена бушењем и сондирањем 
110500.02  74204.02 Др.  архитектонски и инжењерски послови 
  
1106       Истраживачко-развојни рад 
  
11061      Истраж. развојне услуге 
  
110611     Истраживање у привреди 
110611.01  73109.01 Истраживање у др.  природним наукама 
110611.02  74130.02 Истраживање тржишта и јавног мнења 
  
110612     Истражив. у друштвеним дел.  
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110612.01  73202.01 Истраживање хуманистичким наукама 
110612.02  74130.03 Истраживање тржишта и јавног мнења 
110612.03  73105.00 Истраживање у мултидисциплинарним наукама 
  
11062      Економске услуге 
  
110620     Економске услуге 
110620.01  74130.04 Истраживање тржишта и јавног мнења 
110620.02  74140.01 Консалтинг и менаyмент послови 
110620.02  74140.02 Консалтинг и менаyмент послови 
110620.03  72100.00 Пружање савета у вези с компјутерима 
110620.04  72200.01 Савети и израда компјутерских програма 
110620.05  74204.03 Др.  архитектонски и инжењерски послови 
110620.06  74150.00 Холдинг послови 
  
1109       Пословне услуге 
  
11090      Пословне услуге 
  
110901     Услуге контроле квалитета 
110901.00  74300.02 Техничко испитивање и анализа 
  
  
110902     Приређивање сајмова 
110902.00  74401.00 Приређивање сајмова 
  
110903     Књиговодствене услуге 
110903.00  74120.00 Рачуноводствени, послови контроле и сл.  
  
110904     Правне и адвокатске услуге 
110904.01  74111.00 Адвокатски послови 
110904.02  74830.00 Секретарске и преводилачке активности 
  
110905     Услуге обраде података 
110905.01  72200.02 Савети и израда компјутерских програма 
110905.02  72300.00 Обрада података 
110905.03  72600.00 Остали послови у вези с компјутерима 
110905.04  72400.00 Изградња база података 
  
110909     Остале непоменуте услуге 
110909.01  71310.00 Изнајмљивање пољопривредних машина 
110909.02  74820.00 Услуге паковања 
110909.03  71320.00 Изнајмљивање грађевинских машина 
110909.04  71330.00 Изнајмљивање биро-машина и компјутера 
110909.05  71340.00 Изнајмљивање осталих машина и опреме 
110909.06  71400.00 Изнајмљивање предмета за личну употребу 
110909.07  74840.00 Др.  непоменуте пословне активности 
  
12         Образовање и култура 
  
1201       Образовање 
  
12011      Основно образовање 
  
120111     Осн. образов. општег типа 
120111.00  80101.00 Основно образовање општег типа 
  
120112     Осн. специјално образовање 
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120112.00  80102.00 Основно специјално образовање 
  
120113     Осн. посебно образовање 
120113.00  80103.00 Основно образовање посебног типа 
  
12012      Средње образовање 
  
120121     Средње опште образовање 
120121.01  80210.01 Опште средње образовање 
120121.02  80220.01 Техничко и стручно средње образовање 
  
120122     Средње усмер. образовање 
120122.01  80220.02 Техничко и стручно средње образовање 
120122.02  80210.02 Опште средње образовање 
  
12013      Више образовање 
  
120131     Више економске школе 
120131.00  80311.00 Више економске и управне школе 
  
120132     Техничке школе 
120132.00  80312.00 Више техничке школе 
  
120133     Медицинске школе 
120133.00  80313.00 Више медицинске школе 
  
120134     Пољоприв. и шумарске школе 
120134.00  80314.00 Више полопрививредне и шумарске школе 
  
120135     Педагошке школе 
120135.00  80315.00 Више педагошке школе 
  
120136     Уметничке школе 
120136.00  80316.00 Више уметничке школе 
  
120137     Школе за физичку културу 
120137.00  80319.01 Остале више школе 
  
120139     Остале више школе 
120139.00  80319.02 Остале више школе 
  
12014      Високо образовање 
  
120141     Природно-математ. факултети 
120141.00  80321.00 Природно-математички факултети 
  
120142     Технички факултети 
120142.00  80322.00 Технички факултети 
  
120143     Медицински факултети 
120143.00  80324.00 Медицински факултети 
  
120144     Пољ. и шумарски факултети 
120144.00  80323.00 Пољоп.  ветеринарски и шумарски факултети 
  
120145     Факултети друштвених наука 
120145.00  80325.00 Факултети друштвених наука 
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120146     Уметничке академије 
120146.00  80326.00 Факултети и академије уметности 
  
120147     Факултети физичке културе 
120147.00  80329.01 Остале високо-школске установе 
  
120149     Ост. вис. школе и факултети 
120149.00  80329.02 Остале високо-школске установе 
  
12019      Остало образовање 
  
120190     Остало образовање 
120190.01  80410.00 Делатност школа за возаче 
120190.02  80420.01 Остало образовање 
  
1202       Научноистраживачка делат.  
  
12020      Научноистраживачка делат.  
  
120201     Природно-математичке науке 
120201.00  73101.00 Истраживање у математици 
  
120202     Техничке науке 
120202.00  73102.00 Истраживање у техничким наукама 
  
120203     Пољопривредне науке 
120203.00  73103.00 Истраживање у биотехничким наукама 
  
120204     Медицинске науке 
120204.00  73104.00 Истраживање у медицинским наукама 
  
120205     Друштвене науке 
120205.00  73201.00 Истраживање у друштвеним наукама 
  
120206     Хуманистичке науке 
120206.00  73202.02 Истраживање хуманистичким наукама 
  
120207     Делатност академија наука 
120207.01  73109.02 Истраживање у др.  природним наукама 
120207.02  73202.03 Истраживање хуманистичким наукама 
  
120209     Помоћне научне делатности 
120209.01  73109.03 Истраживање у др.  природним наукама 
120209.02  73202.04 Истраживање хуманистичким наукама 
  
1203       Култура,уметност и информ.  
  
12031      Издавачко-новин. делатност 
  
120311     Издавачка делатност 
120311.01  22110.00 Издавање књига, брошура и сл.  
120311.02  22140.00 Издавање звучних записа 
120311.03  22150.00 Остала издавачка делатност 
  
120312     Новин. издавачка делатност 
120312.01  22120.00 Издавање новина 
120312.02  92400.00 Делатност новинских агенција 
120312.03  22130.00 Издавање часописа и сл.  издања 
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12032      Делатност културних добара 
  
120321     Музеји,галерије,збирке 
120321.00  92521.00 Делатност музеја, галерија и збирки 
  
120322     Библиотеке 
120322.00  92511.00 Делатност библиотека 
  
120323     Архиви 
120323.00  92512.00 Делатност архива 
  
120324     Заштита културних добара 
120324.01  92522.00 Заштита културних добара 
120324.02  92530.01 Делатност ботаничких и зоолошких вртова 
  
12033      Културно-образ. и срод. дел.  
  
120331     Културно-образовне делат.  
120331.00  80420.02 Остало образовање 
  
  
120332     Делат. сродне култ. образов.  
120332.00  92530.02 Делатност ботаничких и зоолошких вртова 
  
120333     Техничка култура 
120333.00  80420.03 Остало образовање 
  
12034      Уметничке делатности 
  
120341     Сценско-музичке делатности 
120341.01  92310.00 Уметничко и књижевно стваралаштво 
120341.02  92320.00 Рад уметничких установа 
  
120349     Ост. уметничке делатности 
120349.00  92340.00 Непоменуте забавне активности 
  
12035      Радио и телевизија 
  
120350     Радио и телевизија 
120350.00  92200.00 Радио и телевизијске активности 
  
12036      Кинематографија 
  
120361     Снимање филмова 
120361.00  92110.00 Кинематографска и видео-производња 
  
120362     Техничка обрада филмова 
120362.01  22310.00 Репродукција звучних записа 
120362.02  22320.00 Репродукција видео-записа 
120362.03  22330.00 Репродукција компјутерских медија 
  
120363     Дистрибуција филмова 
120363.00  92120.00 Кинематографска и видео-дистрибуција 
  
120364     Приказивање филмова 
120364.00  92130.00 Приказивање филмова 
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1204       Физичка култура и спорт 
  
12041      Професионални спорт 
  
120410     Професионални спорт 
120410.01  92610.01 Делатност спортских арена и стадиона 
120410.02  92622.01 Непоменуте спортске активности 
  
12042      Аматерски спорт 
  
120420     Аматерски спорт 
120420.01  92610.02 Делатност спортских арена и стадиона 
120420.02  92622.02 Непоменуте спортске активности 
120420.03  92720.00 Непоменуте рекреативне активности 
  
  
13         Здравство и соц.  заштита 
  
1301       Здравствена заштита 
  
13011      Превент. и санит. заштита 
130111     Превентивна заштита 
130111.00  85142.01 Остала здравствена заштита 
  
130112     Санитарна заштита 
130112.01  85142.02 Остала здравствена заштита 
130112.02 74700.03  Чишћење објеката 
  
13012      Амбулантна здрав. заштита 
  
130120     Амбулантна здрав. заштита 
130120.00  85120.00 Медицинска пракса 
  
13013      Стационарна здрав. заштита 
  
130131     Стационарна заштита 
130131.00  85110.01 Делатност болница 
  
130132     Медицинска рехабилитација 
130132.01  85141.00 Медицинска рехабилитација 
130132.02  85110.02 Делатност болница 
  
13014      Стоматолошка здрав. заштита 
  
130140     Стоматолошка здрав. заштита 
130140.00  85130.00 Стоматолошка пракса 
  
13015      Остала здравствена заштита 
  
130151     Трансфузија крви 
130151.00  85142.03 Остала здравствена заштита 
  
130159     Ост. видови здрав. заштите 
130159.00  85142.04 Остала здравствена заштита 
  
13016      Апотеке 
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130160     Апотеке 
130160.01  52310.00 Издавање, справљање лекова по рецептури 
130160.02  52320.00 Трг.  на мало медицинским препаратима 
  
1302       Социјална заштита 
  
13021      Друштвена заштита деце 
  
130211     Установе за дневни боравак 
130211.01  85321.00 Установе за дневни боравак деце 
130211.02  80104.00 Предшколско образовање 
  
130212     Домови ученика и студената 
130212.00  85311.00 Домови ученика и студената 
  
13022      Социјална заштита деце 
  
130221     Заштита угрожене деце 
130221.00  85313.01 Остала социјална заштита, са смештајем 
  
130222     Зашт. деце са смет. у разв.  
130222.01  85322.01 Остали социјални рад, без смештаја 
130222.02  85313.02 Остала социјална заштита, са смештајем 
  
13023      Социјална заштита одраслих 
  
130231     Заштита норм. одраслих лица 
130231.00  85312.00 Домови за старе 
130232     Зашт. дефектних одрас. лица 
130232.00  85313.03 Остала социјална заштита, са смештајем 
  
130233     Проф. рехаб. и запош. инвалида 
130233.01  85322.02 Остали социјални рад, без смештаја 
130233.02  85313.04 Остала социјална заштита, са смештајем 
  
13024      Социјални рад 
  
130240     Социјални рад 
130240.00  85322.03 Остали социјални рад, без смештаја 
  
14         Друшт. пол. зајед. и орган.  
  
1401       Органи ДПЗ 
  
14011      Скупштине и извршни органи 
  
140111     Скупштина и органи СФРЈ 
140111.00  75110.01 Делатност државних органа 
  
140112     Скупштине и орг. република 
140112.00  75110.02 Делатност државних органа 
  
140113     Скупштине и орг. покрајина 
140113.00  75110.03 Делатност државних органа 
  
140114     Скупштине и орг. градова 
140114.00  75110.04 Делатност државних органа 
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ВЕЗА ЈЕДИНСТВЕНЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ ДЕЛАТНОСТИ (ЈКД) СА КЛАСИФИКАЦИЈОМ ДЕЛАТНОСТИ (КД) 
 

  
140115     Скупштине и органи општина 
140115.00  75110.05 Делатност државних органа 
  
140116     Органи месних заједница 
140116.00  75110.06 Делатност државних органа 
  
14012      Органи управе 
  
140121     Савезни органи управе 
140121.01  75110.07 Делатност државних органа 
140121.02  75120.01 Уређење пословања друштвених делатности 
140121.03  75240.01 Јавна безбедност 
140121.04  75300.01 Обавезно социјално осигурање 
140121.05  75130.01 Уређење пословања привреде 
140121.06  75140.01 Помоћни послови за функционисање државе 
140121.07  75210.01 Послови са иностранством 
140121.08  75220.00 Послови одбране 
  
  
  
140122     Републички органи управе 
140122.01  75110.08 Делатност државних органа 
140122.02  75120.02 Уређење пословања друштвених делатности 
140122.03  75210.02 Послови са иностранством 
140122.04  75240.02 Јавна безбедност 
140122.05  75300.02 Обавезно социјално осигурање 
140122.06  75130.02 Уређење пословања привреде 
140122.07  75140.02 Помоћни послови за функционисање државе 
  
140123     Покрајински органи управе 
140123.01  75110.09 Делатност државних органа 
140123.02  75120.03 Уређење пословања друштвених делатности 
140123.03  75240.03 Јавна безбедност 
140123.04  75300.03 Обавезно социјално осигурање 
140123.05  75130.03 Уређење пословања привреде 
140123.06  75140.03 Помоћни послови за функционисање државе 
140123.07  75210.03 Послови са иностранством 
  
140124     Градски органи управе 
140124.01  75110.10 Делатност државних органа 
140124.02  75120.04 Уређење пословања друштвених делатности 
140124.03  75140.04 Помоћни послови за функционисање државе 
140124.04  75240.04 Јавна безбедност 
140124.05  75300.04 Обавезно социјално осигурање 
140124.06  75130.04 Уређење пословања привреде 
  
140125     Општински органи управе 
140125.01  75110.11 Делатност државних органа 
140125.02  75120.05 Уређење пословања друштвених делатности 
140125.03  75240.05 Јавна безбедност 
140125.04  75300.05 Обавезно социјално осигурање 
140125.05  75130.05 Уређење пословања привреде 
140125.06  75140.05 Помоћни послови за функционисање државе 
  
14013      Правосуђе 
  
140131     Редовни судови 
140131.00  75230.01 Судске и правосудне активности 



 

 195

ВЕЗА ЈЕДИНСТВЕНЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ ДЕЛАТНОСТИ (ЈКД) СА КЛАСИФИКАЦИЈОМ ДЕЛАТНОСТИ (КД) 
 

  
  
140132     Самоуправни судови 
140132.00  75230.02 Судске и правосудне активности 
  
140133     Јавна тужилаштва 
140133.00  75230.03 Судске и правосудне активности 
  
140134     Јавна правобранилаштва 
140134.00  75230.04 Судске и правосудне активности 
  
14014      Служб. друштв. књиговодства 
  
140140     Служб. друштв. књиговодства 
140140.00  65231.00 Обављање платног промета у земљи 
  
14015      Друшт. правобр. самоуправљ.  
  
140150     Друшт. правобр. самоуправљ.  
140150.00  75230.05 Судске и правосудне активности 
14016      Народне банке 
  
140160     Народне банке 
140160.00  65110.00 Централне банке 
  
14017      Зајед. стан. савезних органа 
  
140170     Зајед. стан. савезних органа 
140170.00  70320.02 Управљање некретнинама за туђ рачун 
  
1402       Самоуправ. интер. заједнице 
  
14021      СИЗ у области производње 
  
140211     СИЗ у области енергетике 
140211.00  74112.01 Остали правни послови 
  
140212     СИЗ у области водопривреде 
140212.00  74112.02 Остали правни послови 
  
140213     СИЗ у области саобраћаја 
140213.00  74112.03 Остали правни послови 
  
140219     СИЗ у осталој производњи 
140219.00  74112.04 Остали правни послови 
  
14022      СИЗ у стамбено-ком. области 
  
140221     СИЗ становања 
140221.00  70320.03 Управљање некретнинама за туђ рачун 
  
140222     СИЗ за пословни простор 
140222.00  70320.04 Управљање некретнинама за туђ рачун 
  
140223     СИЗ за урбанизам 
140223.00  74112.05 Остали правни послови 
  
140224     СИЗ за простор. планирање 
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ВЕЗА ЈЕДИНСТВЕНЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ ДЕЛАТНОСТИ (ЈКД) СА КЛАСИФИКАЦИЈОМ ДЕЛАТНОСТИ (КД) 
 

  
140224.00  74112.06 Остали правни послови 
  
140225     СИЗ за уређење земљишта 
140225.00  70320.05 Управљање некретнинама за туђ рачун 
  
140229     СИЗ ост. комунал. делатности 
140229.00  74112.07 Остали правни послови 
  
14023      СИЗ друштвених делатности 
  
140231     СИЗ образовања 
140231.00  74112.08 Остали правни послови 
  
140232     СИЗ науке 
140232.00  74112.09 Остали правни послови 
  
140233     СИЗ културе 
140233.00  74112.10 Остали правни послови 
140234     СИЗ физичке културе 
140234.00  74112.11 Остали правни послови 
  
140235     СИЗ социјалне заштите 
140235.00  85313.05 Остала социјална заштита, са смештајем 
  
140236     СИЗ запошљавања 
140236.00  74500.00 Делатност бироа за запошљавање 
  
140237     СИЗ здравства 
140237.00  85142.05 Остала здравствена заштита 
  
140238     СИЗ пензијског осигурања 
140238.01  66020.00 Пензијски фондови 
140238.02  75300.06 Обавезно социјално осигурање 
  
140239     СИЗ ост. друштв. делатности 
140239.00  74112.12 Остали правни послови 
  
14029      Непоменуте СИЗ и фондови 
  
140291     Непоменуте СИЗ 
140291.00  74112.13 Остали правни послови 
  
140292     Друштвени фондови 
140292.00  65232.02 Непоменуто финансијско посредовање 
  
140293     Фондови ДПЗ 
140293.01 65232.03 Непоменуто финансијско посредовање 
140293.02 75300.07 Обавезно социјално осигурање 
  
140294     Самоуправни фондови 
140294.00  65232.04 Непоменуто финансијско посредовање 
  
1403       Удружења ОУР 
  
14031      Општа удружења 
  
140311     Привредне коморе 
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ВЕЗА ЈЕДИНСТВЕНЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ ДЕЛАТНОСТИ (ЈКД) СА КЛАСИФИКАЦИЈОМ ДЕЛАТНОСТИ (КД) 
 

  
140311.00  91110.01 Делатност пословних удружења 
  
140312     Остала општа удружења 
140312.00  91110.02 Делатност пословних удружења 
  
14032      Посебна удружења 
  
140320     Посебна удружења 
140320.00  91110.03 Делатност пословних удружења 
  
1404       Интересне и политичке орг.  
  
14041      Политичке организације 
  
140416     Политичке организације 
140416.00  91320.00 Делатност политичких организација 
  
14042      Друштвене организације и синдикати 
  
140421     Соц. хуманитар. организације 
140421.00  91330.01 Непоменуте организације на бази учлањења 
  
140423     Професионалне организације 
140423.00  91120.00 Делатност струковних удружења 
  
140424     Синдикати 
140424.00  91200.00 Делатност синдиката 
  
140429     Остале друштв. организације 
140429.00  91330.02 Непоменуте организације на бази учлањења 
  
14043      Удружења грађана 
  
140430     Удружења грађана 
140430.00  91330.03 Непоменуте организације на бази учлањења 
  
14049      Остале организације 
  
140491     Верске организације 
140491.00  91310.00 Делатност верских организација 
  
140499     Непоменуте организације 
140499.00  99000.00 Екстериторијалне организације и тела 
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4. УРЕДБА О РАЗВРСТАВАЊУ ЈЕДИНИЦА РАЗВРСТАВАЊА  
ПРЕМА КЛАСИФИКАЦИЈИ ДЕЛАТНОСТИ 
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 На основу члана 99. тач. 1. и 4. Устава Савезне Републике Југославије, а у вези са чланом 4. Закона 
о класификацији делатности и о регистру јединица разврставања ("Службени лист СРЈ", бр. 31/96), Савезна 
влада доноси 
 

 
У Р Е Д Б У 

 
О РАЗВРСТАВАЊУ ЈЕДИНИЦА РАЗВРСТАВАЊА  

ПРЕМА КЛАСИФИКАЦИЈИ ДЕЛАТНОСТИ * 
 

Члан 1. 
 

 Овом уредбом ближе се уређује разврставање по делатностима према Класификацији делатности: 
предузећа и других облика организовања, државних органа и органа јединица локалне самоуправе, 
политичких, синдикалних и других организација и лица која у виду занимања у своје име трајно обављају 
делатност (у даљем тексту: јединица разврставања). 
 

Члан 2. 
 
 Разврставање по делатностима врши се на основу пријаве за разврставање коју јединица 
разврставања подноси на прописаном обасцу. 
  
 Пријава за разврставање садржи податке потребне за разврставање по делатностима и за вођење 
Регистра јединица разврставања.  
 

Члан 3. 
 
 Пријаву за разврставање по делатностима подносе предузећа и други облици организовања, 
државни органи и органи јединице локалне самоуправе и политичке, синдикалне и друге организације. 
 
 Лица која у виду занимања у своје име трајно обављају делатност не подносе пријаву за 
разврставање по делатностима већ се њихова делатност утврђује на основу евиденције коју води посебан 
орган. 
 

Члан 4. 
 

 Пријава за разврставње подноси се, заједно са пријавом за регистрацију, суду који води судски 
регистар или органу који води посебан регистар. 
 
 У пријави за разврставање јединица разврставња даје податке и о деловима предузећа и других 
облика организовања, односно пословним организационим и другим јединицама у свом саставу. 

Члан 5. 
 

 Пријаву за разврставање подноси: 
 
 1) јединица разврставања која настане оснивањем, организовањем или повезивањем; 
 2) јединица разврставања која је настала поделом, спајањем или припајањем другој јединици 
разврставања (статусне промене), односно која је променила облик организовања; 
 3) јединица разврставања која је променила податке о фирми, називу, седишту, адреси и 
делатности, без обзира на то да ли та промена утиче на њено разврставање према Класификацији 
делатности, као и податке о облицима повезивања. 
 
 Јединица разврставања која је престала стечајем, ликвидацијом и другим законом прописаним 
случајевима подноси пријаву за брисање из Регистра јединица разврставања.  
 
 
 
 
* Службени лист СРЈ", бр. 45/96,  58/96, 17/98 и 63/98.  
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Члан 6. 
 

 Суд који води судски регистар или орган који води посебан регистар уписује у примљеним 
пријавама податке о називу регистарског органа и регистарски број ако то већ није учинила јединица 
разврставања, а податке које је уписала јединица разврставања проверава и по потреби их исправља. 
 
 Суд који води судски регистар или орган који води посебан регистар проверава да ли су у пријавама 
које прима заокружени одговарајући бројеви који означавају врсту промене и да ли су уписани потребни 
подаци о промени. 

Члан 7. 
 

 Пријаву за разврставаање непосредно органу у републици који врши разврставање по делатностима 
подноси: 
 
 1) јединица разврставања која није обавезна да се упише у судски регистар, односно посебан 
регистар; 
 2)  јединица разврставања која је обавезна да се упише у судски регистар, односно посебан 
регистар, ако код ње наступе промене чињеница које се наводе у пријави за разврставање за које није дужна 
да поднесе пријаву суду или органу који води посебан регистар. 
 
 Јединице разврставања из става 1. овог члана достављају пријаву за разврставање органу у 
републици који врши разврставање по делатностима у року од 15 дана од дана доношења акта о оснивању, 
односно од дана кад су промене настале. 
 

Члан 8. 
 

 На основу примљених пријава за разврставање, орган у републици који врши разврставање по 
делатностима разврстава јединице разврставања, делове предузећа и дугих облика организовања, односно 
пословне и друге јединице у саставу. 
 
 Орган у републици који врши разврставање по делатностима дужан је да јединицу разврставања 
која је поднела пријаву за разврставање писмено обавести о извршеном разврставању у року од 15 дана од 
дана пријема пријаве. 
 
 Обавештење из става 1. овог члана доставља се јединици разврставања у два примерка. Јединица 
разврставања један примерак обавештења о разврставању доставља Народној банци Југославије - 
организационој  јединици Завода за обрачун и плаћања код које се води њен жиро-рачун, у року од пет дана 
од дана пријема обавештења о разврставању. 
 

Члан 9. 
  

 Разврставање по делатностима јединица разврставања обавља орган у републици који врши 
разврставање по делатностима на чијој се територији налази седиште јединице разврставања. 
 
 Разврставње делова предузећа и других облика организовања, односно пословних и других 
јединица у саставу обавља орган у републици који врши разврставање по делатностима на чијој се 
територији налази седиште јединице разврставања у чијем се саставу они налазе. 

 
Члан 10. 

 
 Обавештење о разврставању из члана 8. став 2. ове уредбе садржи: 
 
 1) назив  (фирму) јединице разврставања, седиште и адресу; 
 2) врсту облика организовања и шифру; 
 3) назив и ознаку сектора, као и назив и шифру подгрупе делатности из Класификације делатности у 
коју је јединица разврставања, део предузећа или другог облика организовања, односно пословна или друга 
јединица у њеном саставу разврстана према делатности коју обавља; 
 4) матични број под којим се јединица разврставања води у Регистру јединица разврставања. 
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Члан 11. 

 
 Јединица разврставања која сматра да је неправилно разврстана може поднети органу у републици 
који врши разврставање по делатностима захтев за измену разврставања, с потребним образложењем и 
доказима, у року од 15 дана од дана пријема обавештења о разврставњу. 
 
 Орган у републици који врши разврставање по делатностима, дужан је да у року од 15 дана од дана 
пријема захтева за промену разврставања донесе одлуку и да о томе писмено обавести јединицу 
разврставања. 
 
 Ако јединица разврставања није задовољна одлуком из става 1. овог члана, може поднети органу у 
републици који врши разврставање по делатностима захтев за преиспитивање одлуке, у року од 15 дана од 
дана њеног пријема. 

Члан 12. 
 

 Орган у републици који врши разврставање по делатностима, на своју иницијативу или на 
иницијативу других заинтересованих, иницира измену делатности јединице разврставања кад јединица 
разврставања не поднесе захтев за измену разврставања а из расположиве статистичке документације се 
може закључити да је промењена претежна делатност или кад наступе друге околности које су довеле до 
промене њене делатности. 

 
Члан 12а. 

 
 Начин разврставања јединица разврставања у одговарајуће категорије Класификације делатности и 
начин вођења регистра јединица разврставања утврђује се методологијом за разврставање јединица 
разврставања према Класификацији делатности и методологијом за вођење Регистра јединица разврставања. 
 
 Старешина савезне организације надлежне за послове статистике донеће пропис о методогији за 
разврставање јединица разврставања по делатностима и методологији за вођење Регистра јединица 
разврставања. 

Члан 13. 
 

 Јединице разврставања уписане код органа који воде посебне регистре до 1. октобра 2000. године, 
као и јединице разврставања које се не уписују у судски, односно посебан регистар а постојале су на дан 30. 
септембра 2000. године, подносе пријаве за разврставање непосредно органу у републици који врши 
разврставање по делатностима од 1. до 31. октобра 2000. године. 
 
 Орган у републици који врши разврставање по делатностима извршиће разврставање јединица 
разврставања из става 1. овог члана и јединица у њиховом саставу до 15. децембра 2000. године. 

Члан 14. 
 

 Даном ступања на снагу ове уредбе престаје да важи Уредба о разврставању организације и 
заједница према Јединственој класификацији делатности ("Службени лист СФРЈ", бр. 43/76, 10/77 и 14/78). 

Члан 15.  
 

 Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу СРЈ". 
 

 
Савезна влада 

 
Е. п. бр. 297         Председник 
26. септембар 1996. године                      др Радоје Контић, с.р. 
Београд  
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5. ПРАВИЛНИК О МЕТОДОЛОГИЈИ ЗА РАЗВРСТАВАЊЕ ЈЕДИНИЦА РАЗВРСТВАЊА 
ПРЕМА КЛАСИФИКАЦИЈИ ДЕЛАТНОСТИ И  

МЕТОДОЛОГИЈИ ЗА ВОЂЕЊЕ РЕГИСТРА ЈЕДИНИЦА РАЗВРСТАВАЊА 
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 На основу члана 12а. став 2. Уредбе о разврставању јединица разврставања према Класификацији 
делатности ("Службени лист СРЈ", бр. 45/96 и 58/96), директор Савезног завода за статистику доноси 

 
 

П Р А В И Л Н И К 
о методологији за  разврставање јединица разврставања према Класификацији делатности и 

методологији за вођење Регистра јединица разврставања * 
 
 

 Члан 1. 
 

 Овим правилником утврђују се методологија за разврставање по делатностима према 
Класификацији делатности предузећа и других облика организовања, државних органа и органа јединица локалне 
самоуправе, политичких, синдикалних и других организација (у даљем тексту: јединица разврставања) и 
методологија за вођење Регистра јединица разврставања (у даљем тексту: Регистар). 
 
 

И. Методологија за разврставање јединица разврставања по делатностима  
  
 

Члан 2. 
 
 Јединице разврставања и њихови делови, односно пословне, организационе и друге јединице у 
саставу разврставају се по делатностима у категорије Класификације делатности према критеријумима 
утврђеним овим правилником. 
  

Члан 3. 
 

 Јединице разврставања и њихови делови, односно пословне, организационе и друге јединице у саставу 
разврставају се према делатностима које обављају. Ако јединица разврставања обавља више делатности, разврстава се у 
одговарајућу категорију Класификације делатности према делатности коју претежно обавља (претежна 
делатност). 
 
 Делатност новоосноване јединице разврставања утврђује се на основу података о предмету пословања 
садржаних у акту о оснивању. 

 
Члан 4. 

 
 Претежна делатност предузећа које се бави производњом робе или обављањем услуга је делатност у 
којој је предузеће остварило највећу добит увећану за износ  бруто-зарада  у  претходној календарској 
години. 
 
 Претежна делатност предузећа које делатност обавља у организационим деловима утврђује 
се на основу делатности тих делова. Делатност делова предузећа одређује се према врсти 
производа које производи, односно врсти услуга које врши, независно од делатности  предузећа.  

 
Члан 5. 

 
 Претежна делатност задруге која се бави производњом робе, прометом робе или обављањем услуга 
је делатност у којој је задруга остварила највећу добит, односно вишак прихода над расходима у претходној 
календарској години. 
 
 
 
 
*  Службени лист СРЈ", бр. 61/96 и 62/96. 
 
 
 

Члан 6. 
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 Претежна делатност установе утврђује се на основу акта о оснивању. 
 
 Ако је актом о оснивању предвиђено да установа обавља више делатности, претежна делатност се утврђује на 
основу делатности у којој је остварена највећа бруто-  -зарада у претходној календарској години. 
 

Члан 7. 
 

 Делови предузећа у којима се обављају основне или споредне делатности разврставају се према 
врсти производа које производе или врсти услуга које врше, независно од делатности предузећа. 
 
 Делови предузећа у којима се обављају помоћне делатности распоређују се у делатност у коју је 
разврстано предузеће у чијем се саставу налазе. 
 
  

Члан 8. 
 

 Јединица разврставања подноси пријаву за разврставање на обрасцу РЈР-1, а за део предузећа, 
пословну, организациону  и другу јединицу у саставу подноси се образац РЈР-1а. 
 
 Обрасци из става 1. овог члана одштампани су уз овај правилник и чине његов саставни део. 
 
 
 

ИИ.   Методологија за вођење Регистра јединица разврставања 
 

Члан 9. 
 

 Регистар се води применом електронске обраде података тако да: 
 
1) садржи податке о разврставању по делатностима према Класификацији делатности јединица разврставања и 

њихових делова, односно пословних, организационих и других јединица у саставу; 
  
2) садржи идентификационе и класификационе податке о јединицама разврставања и њиховим деловима, односно 

пословним, организационим и другим јединицама у саставу (назив - фирма, адреса, облик организовања и др) 
потребне за дефинисање скупова у спровођењу статистичких истраживања и за праћење промена; 

  
3) омогући међусобно повезивање података из различитих статистичких истраживања, као и  података статистичких 

истраживања са подацима из евиденција надлежних органа. 
 
 

Члан 10. 
 

 У Регистар се уписују: 
 
1) предузећа, задружни облици организовања, пословна удружења, банке и друге финансијске организације, 

организације за осигурање, установе, државни органи  и органи јединица локалне самоуправе, правосудни органи, 
политичке организације, синдикати, друштвене организације,  удружења грађана и друге организације; 

  
2) делови предузећа и пословне, организационе и друге јединице у саставу који су уписани у судски регистар, односно 

који обављају другу делатност или имају другу локацију (адресу). 
 
 
 
 

 
Члан 11. 
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 У Регистар се уносе следећи подаци о јединици разврставања: назив (фирма), седиште и адреса, матични број, 
врста облика организовања, облик својине, делатност, порекло капитала, подаци из других регистара, подаци о 
повезивању јединице разврставања и подаци о променама у организовању и разврставању по делатностима. 
 
 О деловима предузећа и пословним, организационим и другим јединицама у саставу уписују се 
следећи подаци: назив (фирма), адреса, делатност и подаци о променама. 
 
 

Члан 12. 
 

 Регистар се води на основу података из пријава за разврставање из члана 8. овог правилника. 
 

Члан 13. 
 

 Јединица разврставања уписом у Регистар добија матични број, а део предузећа и пословна, 
организациона и друга јединица у саставу поред матичног броја јединице разврставања у чијем је саставу 
добија и редни број. 
 
 Матични број је стална идентификациона нумеричка ознака у Регистру која се користи у статистичким 
истраживањима, у пословним комуникацијама јединице разврставања са трећим лицима и у повезивању података из 
различитих извора. 
 
 

Члан 14. 
 

 Регистар се састоји од досијеа и базе података о јединицама разврставања, деловима предузећа и пословним, 
организационим и другим јединицама у саставу. 
 
 Досије садржи пријаву за разврставање и преписку са јединицом разврставања у вези с променама. 

 
 

Члан 15. 
 

 Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о разврставању организација и заједница 
по делатностима ("Службени лист СФРЈ", бр. 42/76, 61/77, 5/78, 72/80 и 69/83). 
 
 

Члан 16. 
 

 Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу СРЈ". 
 

 
 
 
 
 
 

Бр. 350 - 2111/1                                Директор 
19. децембра 1996. године          Савезног завода за статистику, 
Београд                            Мр Милован Живковић, с.р. 

 
 

 

 
САВЕЗНИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ                      Образац РЈР-1 
Регистар јединица разврставања 
 
 

Закон о Класификацији 
делатности 

и о Регистру јединица 
разврставања
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П  Р  И  Ј  А  В  А  

 

 ЗА  РАЗВРСТАВАЊЕ  ПО  ДЕЛАТНОСТИ  ЈЕДИНИЦЕ  РАЗВРСТАВАЊА  
 

И. ОПШТИ ПОДАЦИ          Матични број  !_!_!_!_!_!_!_!_! 
                                                                                                                  
         1. НАЗИВ (ФИРМА)                                                                                                                               

Попуњава 
статистика 

  1) Потпун назив (фирма) ____________________________________________________________  
    ___________________________________________________________________________________ 
    ___________________________________________________________________________________ 

   2) Скраћена ознака назива (фирме) _________________________________________________ 
    ___________________________________________________________________________________ 
 
 2. ВРСТА ОБЛИКА ОРГАНИЗОВАЊА __________________________________________________              !_!_!   
   
 3. ОБЛИК СВОЈИНЕ __________________________________________________________________                 !_! 
 
 4. ПОРЕКЛО КАПИТАЛА ______________________________________________________________                 !_!    
 
 5. ПОВЕЗИВАЊЕ ЈЕДИНИЦЕ РАЗВРСТАВАЊА (фирма и матични број јединице разврставања  
   с којом је повезана јединица разврставања) ______________________________________________ 
  ____________________________________________________________________________________!_!_!_!_!_!_!_!_! 
  
 6. ЈЕДИНИЦА  РАЗВРСТАВАЊА ЈЕ ОСНОВАНА ЗА ТЕРИТОРИЈУ _______________________                  !_! 
 
ИИ. ПОДАЦИ О СЕДИШТУ И АДРЕСИ 
     
         1. ПОШТАНСКИ БРОЈ __________ НАСЕЉЕ ___________________________________________     !_!_!_!_!_!_! 
 
         2. УЛИЦА _________________________________________________  КУЋНИ БРОЈ ___________        !_!_!_!_!_! 
 
         3. ОПШТИНА ___________________________________                                      ШИФРА УЛИЦЕ           !_!_!_!_! 
 
         4. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ДИРЕКТОРА ____________________________________________________ 
 
         5. ТЕЛЕФОН __________________________________                                                                    !_!_!_!_!_!_!_!_! 
   
         6. ТЕЛЕФАКС _________________________________                                                                    !_!_!_!_!_!_!_!_!   
 
ИИИ. ПОДАЦИ ИЗ ДРУГИХ РЕГИСТАРА 
 
 1. РЕГИСТАРСКИ ОРГАН ___________________________________________________________                  !_!_!  
             

            РЕГИСТАРСКИ БРОЈ       !_!_!_!_!_!_!_!_!_!          ДАТУМ РЕГИСТРАЦИЈЕ      !_!_!_!_!_!_! 
 
        2. БРОЈ ЖИРО-РАЧУНА .........................................................................  !_!_!_!_!_! - !_!_!_! - !_! - !_!_!_!_!_!_!_! 

        3. БРОЈ ОБВЕЗНИКА ДОПРИНОСА ....................................................................................  !_!_!_!_!_!_!_!_!_!_! 
  
ИВ. ПОДАЦИ О ДЕЛАТНОСТИ 
 

1. ДЕЛАТНОСТ И ПОДАЦИ О ПОСЛОВАЊУ 
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Ред. Подгрупа делатности Подаци о пословању у динарима 

број 
скраћени назив шифра добит бруто-зараде свега 

1 2 3 4 5 6
1  !   !   !   !    

2  !   !   !   !    

3  !   !   !   !    

4  !   !   !   !    

5  !   !   !   !    

6  !   !   !   !    

7  !   !   !   !    

8  !   !   !   !    

9  !   !   !   !    

10  !   !   !   !    

11  !   !   !   !    

12  !   !   !   !    

13  !   !   !   !    

14  !   !   !   !    

15  !   !   !   !    

16  !   !   !   !    

17  !   !   !   !    

18  !   !   !   !    

19  !   !   !   !    

20  !   !   !   !    

21  !   !   !   !    

22  !   !   !   !    

23  !   !   !   !    

24  !   !   !   !    

  Укупно    

  

2. ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ 
 
 1) Предлог јединице разврставања __________________________________________________ 

                                          (шифра и назив подгрупе делатности) 
      _________________________________________________________________________________ 

 2) Делатност коју је утврдио надлежни орган ......................................................................       !_!_!_!_!_! 

3. РЕГИСТРАЦИЈА ЗА ВРШЕЊЕ СПОЉНОТРГОВИНСКОГ ПРОМЕТА (да, не) _________________                 !_! 
 

 

В. ПОДАЦИ О ПРОМЕНИ 
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1. ВРСТА ПРОМЕНЕ (заокружити шифру одговарајуће промене) 

1) НАСТАНАК ЈЕДИНИЦЕ РАЗВРСТАВАЊА 3) ДРУГЕ ПРОМЕНЕ 

 31-промена облика организовања 

12-настанак оснивањем 32-промена облика својине 

13-настанак спајањем 41-промена облика организовања и облика својине 

14-настанак поделом 42-промена облика организовања и порекла капитала 

19-настанак на други начин 43-промена облика организовања, облика својине и порекла  капитала 

 44-промена облика својине и порекла капитала 

2) ПРЕСТАНАК ЈЕДИНИЦЕ РАЗВРСТАВАЊА 51-спровођење ликвидације  

 52-отворен поступак стечаја 

21-престанак ликвидацијом 59-усклађивање са законом 

22-престанак стечајем 61-промена назива (фирме) 

23-престанак припајањем 62-промена седишта и адресе 

24-престанак спајањем 65-промена у повезивању јединице разврставања 

25-престанак поделом 66-промена претежне делатности 

29-престанак на други начин 68-промена у вршењу спољнотрговинског промета 

 69-промена осталих података 

 90-техничка корекција 

             !_!_! 

2. ДАТУМ ПРИЈАВЕ ПРОМЕНЕ ____________________________________________________ !_!_!_!_!_!_! 

 

3. ОПИС И ОБЈАШЊЕЊЕ ПРОМЕНЕ ___________________________________________________ 

 

    ___________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

   

                            Пријаву попунио                   Директор 

 

             __________________________________                 (М.П.)               ____________________________________ 

           

Датум ____________________________ 19______. година 

 
 

Упутство за попуњавање обрасца 

 

   Напомена: 
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 Пријаву за разврставање по делатности подноси предузеће, задруга, банка и друга финансијска 
организација, берза, организација за осигурање, установа, државни орган, орган јединице локалне 
самоуправе, политичка организација, друштвена организација, удружење грађана и друга организација 
настала оснивањем, организовањем или повезивањем. 
 
 Пријаву подноси и јединица разврставања која је настала поделом, спајањем, припајањем, односно 
која је променила облик организовања, као и јединица разврставања која је променила податке о фирми, 
називу, седишту, адреси и делатности. 
 
 Јединица разврставања која је престала стечајем, ликвидацијом или на други законом прописани 
начин подноси такође ову пријаву ради њеног брисања из Регистра.  
 
 
 У образац РЈР-1  подаци се уписују на следећи начин: 

 

Матични број 
 
 Приликом подношења пријаве за настанак јединице разврставања, матични број уписује у образац 
орган у републици који врши разврставање по делатностима а приликом подношења пријаве престанка, 
промене облика организовања и осталих промена матични број у образац уписује јединица разврставања. 
 

 

И. ОПШТИ ПОДАЦИ  
 

Под редним бројем 1 "Назив (фирма)": 
 

 - под 1) јединица разврставања уписује фирму у облику у коме је наведена у статуту, односно 
регистрована у судском или посебном регистру; 
 
 - под 2) јединица разврставања која има скраћену ознаку фирме, односно скраћени назив уписује га 
у облику у коме је уписан у статут, односно судски или посебан регистар. 
 
 Под редним бројем 2 "Врста облика организовања", јединица разврставања уписује један од 
следећих одговора:   
 

 

ОБЛИЦИ ОРГАНИЗОВАЊА 

- предузећа: 

ортачко друштво                10 
командитно друштво                               11 
акционарско друштво                               12 
једночлано акционарско друштво                         13 
друштво с ограниченом одговорношћу               14 
једночлано друштво с ограниченом одговорношћу       15 
друштвено предузеће                  16 
јавно предузеће       17 
предузетник                            18 
пословно удружење                      19 
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- задруге: 

земљорадничка задруга     21 
стамбена задруга                22 
потрошачка задруга           23 
занатска задруга                      24 
здравствена задруга                           25 
омладинска, студентска и ученичка задруга                        26 
друга задруга                   29 

 

- банке и друге финансијске организације: 

банка                                                       31 
друга финансијска организација                          32 

 

- берзе: 

берза                                                                                     33  
 берзански посредник                                                   34 

 

- организације за осигурање: 

акционарско друштво за осигурање    36 
друштво за узајамно осигурање    37 
агенција за послове пружања других услуга у осигурању  38 

 

- установе: 

установа                                                       85 
 

- остале организације: 

државни орган                             71 
правосудни орган                  72 
орган јединице локалне самоуправе                                     73 
политичка организација                    81  
друштвена организација            82 
удружење грађана            83 
остали облици                              90 

 
 Под редним бројем 3 "Облик својине", јединица разврставања уписује један од следећих одговора: 

 
без ознаке својине        0 
друштвена               1 
приватна                          2 
задружна               3 
два или више облика својине             4 
државна                                                   5   

 

 Под редним бројем 4 "Порекло капитала", јединица разврставања уписује један од следећих 
одговора: 
 

без ознаке порекла капитала         0 
домаћи капитал            1 
страни капитал                        2 
мешовити капитал              3 
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 Под редним бројем 5 "Повезивање јединице разврставања", зависно предузеће,  предузеће које је 
повезано у холдинг или предузеће које је на други начин зависно од контролног, доминантног, управљачког 
и другог предузећа уписује фирму тог предузећа и његов матични број. 
 

 Под редним бројем 6 "Јединица разврставања је основана за територију",  јавно предузеће, 
установа, државни орган, правосудни орган, јединица локалне самоуправе, комора, задружни савез и сл. 
уписује један од следећих одговора: 
 

месна заједница    1 
општина     2 
више општина (град)    3 
аутономна покрајина    4 
република чланица    5 
савезна држава    6  

 
 
ИИ. ПОДАЦИ О СЕДИШТУ И АДРЕСИ 

 
 Уписује се назив насеља у коме је седиште јединице разврставања и поштански број, улица и кућни 
број. Ако јединица разврставања обавља делатност у више насеља, седиштем се сматра насеље у коме је 
њена управа. 
 
 Остали подаци о јединици разврставања (име и презиме директора, телефон и телефакс) уписују се 
на предвиђеним линијама.  
 
 
ИИИ. ПОДАЦИ ИЗ ДРУГИХ РЕГИСТАРА 
 

Под редним бројем 1 "Регистарски орган", јединица разврставања уписује назив судског регистра 
или посебног регистра у који је јединица уписана као и регистраски број и датум уписа. 

 
Под редним бројем 2 "Број жиро-рачуна", уписује се жиро-рачун који јединица разврставања има 

код Народне банке Југославије - Завода за обрачун и плаћања. 
 
Под редним бројем 3 "Број обвезника доприноса", уписује се број обвезника доприноса под којим се 

јединица разврставања води код фонда за пензијско и инвалидско осигурање. 
 
 
ИВ.  ПОДАЦИ О ДЕЛАТНОСТИ   
 
 Под редним бројем 1 "Делатност и подаци о пословању", предузеће или други облик организовања 
који се бави производњом робе или вршењем услуга на тржишту обавезно попуњава одговор на ово питање 
приликом прве пријаве делатности по Класификацији делатности, тј. до јула 1997. године до када су 
предузећа дужна да ускладе своју организацију са одредбама Закона о предузећима. После тог рока одговор 
на ово питање даје се само код промене претежне делатности. У кол. 2. до 6. уписују се редом подаци за 
сваку делатност која се обавља у предузећу, са називом и шифром подгрупе из Класификације делатности и 
подаци о пословању предузећа као целине, према завршном рачуну за предходну годину. Као извори 
података о пословању по делатностима могу се користити: обрачунске калкулације, погонски обрачуни, 
обрачуни по деловима предузећа и други аналитички обрачуни који се израђују за интерне потребе 
предузећа. Ако се јаве разлике између података по делатностима добијених из тих извора и укупних износа 
за предузеће добијених из завршних рачуна и уписаних у колону "укупно", треба их објаснити у простору за 
напомене. 
 
 Предузеће или други облик организовања који делатност обавља у деловима предузећа уписује 
податке за сваки део предузећа у посебан ред са називом дела предузећа, подацима о пословању и шифром 
подгрупе делатности која је претходно утврђена за тај део предузећа. 
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 Под редним бројем 2 "Претежна делатност":  
 
     Под 1) предузеће или други облик организовања који се бави производњом робе или вршењем 
услуга на тржишту уписује предлог подгрупе делатности на основу података о пословању наведених у 
табели и методологије за разврставање по делатностима из овог правилника.  
 
 Установе, државни органи, органи јединице локалне самоуправе, политичке организације, 
синдикалне организације, друштвене организације, удружења грађана и сл. уписују предлог подгрупе 
делатности на основу методологије за разврставање. 
 
 Под редним бројем 3 "Регистрација за вршење спољнотрговинског промета", заокружује се један од 
одговора (да или не), зависно од тога да ли је јединица разврставања уписана у судски регистар за вршење 
послова спољне трговине. 
 
 
В. ПОДАЦИ О ПРОМЕНИ 
 
 Под редним бројем 1 јединица разврставања заокружује врсту промене због које је образац 
попуњен. 
 Под редним број 2 уписује датум пријаве промене. 
 Под редним бројем 3 даје се опис и објашњење промене. 
 
 
1) Настанак јединице разврставања 
 
 Новонастала јединица разврставања попуњава у целини Образац РЈР-1, зависно од тога на који 
начин настаје, и заокружује једну од шифара настанка, и то: 
 
 12 - настанак оснивањем - новоосновано предузеће, задруга, банка и друга финансијска 
организација, организација за осигурање, установа и сл. Зависно од облика организовања, законом су 
прописани услови које јединице разврставања морају испунити да би могле бити уписане у судски регистар 
и разврставане према Класификацији делатности; 
 
 13 - настанак спајањем - ново предузеће или други облик организовања настао спајањем два или 
више предузећа или других облика организовања; 
 
 14 - настанак поделом - ново предузеће или други облик организовања настао услед поделе на два и 
више нових предузећа или других облика организовања;  
 
 19 - настанак на други начин - новоосноване јединице разврставања које настају на основу закона 
или их оснује група грађана, као што су: државни органи, органи јединица локалне самоуправе, правосудни 
органи, политичке организације, синдикати, друштвене организације, удружења грађана и сл. 
 
 
2)  Престанак јединице разврставања 
 
 Јединица разврставања која престаје да постоји попуњава делимично Образац РЈР-1, наводећи 
матични број, назив, седиште, адресу и начин престанка. Зависно од тога на који начин престане да постоји 
јединица разврставања, заокружује се једна од шифара престанка, и то: 
     
 21 - престанак ликвидацијом - ликвидационо веће по окончању ликвидационог поступка у 
предузећу, задрузи, банци, организацији за осигурање и другом облику организовања у складу са важећим 
савезним законом; 
 
 22 - престанак стечајем - стечајно веће по доношењу решења о закључењу стечајног поступка у 
предузећу, задрузи, банци, организацији за осигурање и другом облику организовања у складу са важећим 
законом; 
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 23 - престанак припајањем - предузеће или други облик организовања који  припајањем улази у 
састав предузећа преузимаоца; 
 
 24 - престанак спајањем - предузеће или други облик организовања који се споји с другим 
предузећем и оснује ново предузеће; 
 
 25 - престанак поделом  - предузеће или други облик организовања који се подели на два или више 
нових предузећа; 
 
 29 - престанак на други начин - јединица разврставања која престаје да постоји на основу одлуке 
државних органа или одлуке групе грађана који су оснивачи јединице разврставања. На тај начин престају: 
државни органи, органи јединица локалне самоуправе, правосудни органи, политичке организације, синдикалне 
организације, друштвене организације, удружења грађана и сл. 
 
 
3)  Друге промене 
 
 Јединица разврставања која пријављује једну од осталих промена предвиђених у Обрасцу РЈР-1 
попуњава делимично пријаву, наводећи матични број, назив, седиште и адресу, и заокружује шифру 
промене која се пријављује. У простору за напомене јединица разврставања може детаљније описати 
промену која се пријављује или навести друге податке који су промењени. 
 
 Јединица разврставања која пријављује промену обележја које није наведено као врста промене у 
Обрасцу РЈР-1 заокружује шифру "69 промена осталих података", а у "Напомени" наводи обележја која се 
мењају. 
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САВЕЗНИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ                   Образац РЈР-1а 
Регистар јединица разврставања 
 
 

 
 П  Р  И  Ј  А  В  А  

  

ЗА  РАЗВРСТАВАЊЕ ПО ДЕЛАТНОСТИ ДЕЛА  ПРЕДУЗЕЋА ,  ПОСЛОВНЕ ,  ОРГАНИЗАЦИОНЕ  
И  ДРУГЕ  ЈЕДИНИЦЕ  У  САСТАВУ  

 

 
 
И. НАЗИВ (ФИРМА) У ЧИЈЕМ ЈЕ САСТАВУ _________________________________________________ 
 
 __________________________________________________________________________ Матични број  !_!_!_!_!_!_!_!_! 

            

              
ИИ. ПОДАЦИ О ДЕЛУ ПРЕДУЗЕЋА, ПОСЛОВНОЈ, ОРГАНИЗАЦИОНОЈ И ДРУГОЈ ЈЕДИНИЦИ У САСТАВУ 

Попуњава 
 1) НАЗИВ ЈЕДИНИЦЕ _______________________________________________________________      статистика 
 
 2) РЕДНИ БРОЈ ____________________________________________________________________            !_!_!_!_!  
 
 3) ПОШТАНСКИ БРОЈ __________  НАСЕЉЕ __________________________________________      !_!_!_!_!_!_! 
 
 4) УЛИЦА _________________________________________________ КУЋНИ БРОЈ ____________        !_!_!_!_!_! 
 
 5) ОПШТИНА ________________________________________                             ШИФРА УЛИЦЕ           !_!_!_!_! 
 
ИИИ. ДЕЛАТНОСТ 
 
         1. ОПИС ДЕЛАТНОСТИ ______________________________________________________________ 
 
 _____________________________________________________________________________________ 
      
         2. ПРЕДЛОГ ЈЕДИНИЦЕ РАЗВРСТАВАЊА ____________________________________________ 

            (шифра и назив подгрупе делатности) 
 ____________________________________________________________________________________ 
 
        3.  ДЕЛАТНОСТ КОЈУ ЈЕ УТВРДИО НАДЛЕЖНИ ОРГАН _______________________________         !_!_!_!_!_! 
             
ИВ. ПОДАЦИ О ПРОМЕНИ 
 
 1. ВРСТА ПРОМЕНЕ ________________________________________________________________________                      !_! 
      (1-оснивање-организовање; 2-престанак;  3-промене у подацима; 4-промена матичног броја) 

  
 2. ОПИС ПРОМЕНЕ _________________________________________________________________________             
 

 3. ДАТУМ ПРИЈАВЕ ПРОМЕНЕ СТАТИСТИЧКОМ ОРГАНУ ____________________________________       !_!_!_!_!_!_! 
 
 4. ПРОМЕНА ЈЕ У ВЕЗИ С МАТИЧНИМ БРОЈЕМ _____________________________________________   !_!_!_!_!_!_!_!_! 
                    (даје се само код промене матичног броја) 
 

Закон о Класификацији 
делатности 

и о Регистру јединица 
разврставања
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  Пријаву попунио       Директор 

 ____________________________________                (М.П.)              ______________________________________ 

      

Телефон ___________________________                                         Датум  ______________ 19______. година 

 
 
 
 
 

Упутство за попуњавање обрасца 
 
 
 Пријаву за разврставање дела предузећа, пословне, организационе и друге јединице у саставу 
(Образац РЈР-1а) јединица разврставања попуњава за сваки део предузећа, пословну, организациону и другу 
јединицу у свом саставу и улаже у Образац РЈР-1. 
 
 Део предузећа је сваки део који има овлашћења у правном промету, односно који је уписан у судски 
регистар, део који је утврђен општим актом предузећа и део који има посебан обрачун резултата пословања 
или посебан подрачун. 
 
 Под делом предузећа, пословном, организационом или другом јединицом у саставу подразумева се 
и део предузећа или другог облика организовања у коме се обавља делатност по правилу различита од 
делатности предузећа или другог облика организовања у чијем је саставу. 
  
 Делови предузећа или других облика организовања који имају другу адресу третирају се као 
посебан део предузећа, пословна, организациона и друга јединица у саставу и када не представљају 
заокружену пословну или производну целину, па и онда када обављају исту делатност као предузеће, 
односно други облик организовања у чијем су саставу. 
 
 Статус и пословање наведених делова предузећа по правилу се регулише статутом предузећа у 
чијем су саставу. Примери овако дефинисаних делова предузећа, пословних, организационих и других 
јединица у саставу су: рудник, електрана, каменолом, ливница, пилана, предионица, ткачница, пивара, млин, 
пекара, ауто-парк, сервис, продавница, стовариште, хотел, ресторан, болница, амбуланта и др. 
 
 У образац РЈР-1а подаци се уписују на следећи начин: 
 
 
И.  НАЗИВ (ФИРМА) У ЧИЈЕМ ЈЕ САСТАВУ 
 
 Јединица разврставања уписује у потпуном облику назив (фирму), насеље и матични број предузећа 
или другог облика организовања у чијем је саставу. 
 
 
ИИ. ПОДАЦИ О ДЕЛУ ПРЕДУЗЕЋА, ПОСЛОВНОЈ, ОРГАНИЗАЦИОНОЈ И ДРУГОЈ ЈЕДИНИЦИ У 

САСТАВУ 
 
 Јединица разврставања уписује свој потпун назив, редни број, поштански број, насеље, улицу, 
кућни број и општину. 
 
 Редни број јединице разврставања је четворомесна нумеричка ознака која се додељује делу 
предузећа, организационој, пословној и другој јединици у саставу, која почиње од један и иде до броја 
колико има делова у саставу предузећа, односно других облика организовања. Редни број који је додељен 
делу предуећа је сталан, служи за идентификацију у оквиру предузећа у чијем је саставу и не може се 
мењати док део предузећа постоји. Новом делу предузећа додељује се следећи број, при чему се води 
рачуна о последњем додељеном броју. 
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ИИИ.  ДЕЛАТНОСТ 
 
 Јединица разврставања описује делатност коју обавља и уноси свој предлог за разврставање у 
одговарајућу категорију Класификације делатности (подгрупа). 
 
 
 
ИВ.  ПОДАЦИ О ПРОМЕНИ 
 
 Под редним бројем 1 "Врста промене", јединица разврставања заокружује  један од предвиђених модалитета 
промене (1-оснивање - организовање; 2-престанак; 3-промене у подацима; 4-промена матичног броја). 
 
 Зависно од врсте промене коју јединица разврставања пријављује, заокружује се један од следећих 
одговора: 

 
-   за новонастали део предузећа попуњава се у целини Образац РЈР-1а и заокружује шифра "1 - 

оснивање-организовање"; 
 
-  за део предузећа који престаје да постоји попуњава се делимично Образац РЈР-1а навођењем назива 

(фирме) предузећа у чијем је саставу, матичног броја и редног броја дела предузећа. Код врсте 
промене заокружује се шифра "2 - престанак"; 

 
-  ако код дела предузећа настану промене назива, адресних података и делатности, предузеће 

попуњава на Обрасцу РЈР-1а назив (фирму), матични број и редни број дела предузећа као и 
податке који се мењају, заокружујући назив податка који се мења. Код врсте промене заокружује се 
шифра "3 - промене у подацима"; 

 
-  ако услед спајања или припајања предузећа настану промене тако да делови предузећа постану 

делови другог предузећа, код тога дела предузећа мења се матични број и редни број. Промену 
пријављује предузеће у чији састав улази део предузећа, наводећи у Обрасцу РЈР-1а податке 
који се мењају. У "опису промене" треба написати следећи текст: "део предузећа мења матични 
број", а под "4 - промена је у вези с матичним бројем" навести назив (фирму) предузећа у чији 
састав улази део предузећа. 

 
 Под редним бројем 2 "Опис промене", јединица разврставања описује детаљније промену ако за 
то постоји потреба. 
 
 Под редним бројем 3 "Датум пријаве промене статистичком органу", јединица разврставања 
уписује датум када је промену пријавила надлежном органу. 
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Број области, грана, група и подгрупа по секторима и подсекторима  

Класификације делатности  
 

Н а з и в   д е л а т н о с т и Област Грана Група Подгрупа 

1 2 3 4 5 
  
Сектор А  ПОЉОПРИВРЕДА, ЛОВ И ШУМАРСТВО 2  6  14  20
  
    Подсектор АА   Пољопривреда                                          1  5  12  18
     Подсектор АБ  Шумарство                                                1  1   2   2
     Подсектор АВ  Водопривреда                                           1  1 4   4
  
  
Сектор Б  РИБАРСТВО                                                           1  1   2   3
  
Сектор В  ВАЂЕЊЕ РУДА И КАМЕНА                               5 13  16  22
  
     Подсектор ВА  Вађење енергетских сировина                3  6   6   8
     Подсектор ВБ  Вађење осталих сировина и 

материјала, осим енергетских         
2  7  10  14

  
Сектор Г  ПРЕРАЂИВАЧКА ИНДУСТРИЈА                       23 103 241 278
  
     Подсектор ГА  Производња прехрамбених производа, 

пића и дувана               
2 10  34  39

     Подсектор ГБ  Производња текстила и текстилних 
производа                     

2 10  27  30

     Подсектор ГВ  Прерада коже и производња предмета 
од коже                     

1  3   3   5

     Подсектор ГГ  Прерада дрвета и производи од дрвета  1  5   6   8
     Подсектор ГД  Производња целулозе, папира и 

производа од папира, издавачка 
делатност и штампање            

2  5  20  20

     Подсектор ГЂ  Производња кокса, деривата нафте и 
нуклеарног горива           

1  3   3   4

     Подсектор ГЕ  Производња хемикалија, хемијских 
производа и вештачких и синте-
тичких влакана 

1  7  20  20

     Подсектор ГЖ  Производња производа од гуме и 
производа од пластичних маса    

1  2   7   7

     Подсектор ГЗ  Производња производа од осталих 
неметалних минерала            

1  8  25  26

     Подсектор ГИ  Производња основних метала и 
стандардних металних производа    

2 12  33  48

  
     Подсектор ГЈ  Производња машина и уређаја, на 

другом месту непоменута        
1  7  20  20

     Подсектор ГК  Производња електричних и оптичких 
уређаја                      

4 15  17  19

     Подсектор ГЛ  Производња саобраћајних средстава      2  8  11  15
     Подсектор ГЉ  Прерађивачка индустрија, на другом 

месту непоменута            
2  8  15  17

  
  
  
Сектор Д  ПРОИЗВОДЊА И СНАБДЕВАЊЕ 

ЕЛЕКТРИЧНОМ    ЕНЕРГИЈОМ, ГАСОМ 
И ВОДОМ            

2  4   4  11

  
Сектор Ђ  ГРАЂЕВИНАРСТВО                                            1  5  17  17
     
Сектор Е  ТРГОВИНА НА ВЕЛИКО И ТРГО-ВИНА    

НА   МАЛО,   ОПРАВКА МОТОРНИХ ВО-
3 19  77  79
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Н а з и в   д е л а т н о с т и Област Грана Група Подгрупа 

1 2 3 4 5 
  

ЗИЛА, МОТОЦИ-КАЛА И  ПРЕДМЕТА ЗА  
ЛИЧНУ УПОТРЕБУ И  ДОМАЋИН-СТВО 

     
Сектор Ж  ХОТЕЛИ И РЕСТОРАНИ                                    1  5   9  12
  
  
Сектор З  САОБРАЋАЈ, СКЛАДИШТЕЊЕ И ВЕЗЕ           5 14  23  28
     
Сектор И  ФИНАНСИЈСКО ПОСРЕДОВАЊЕ                    3  5  12  15
     
Сектор Ј  АКТИВНОСТИ У ВЕЗИ С  НЕКРЕТНИ-

НАМА, ИЗНАЈМЉИВАЊЕ И ПОСЛО-ВНЕ 
АКТИВНОСТИ 

5 23  37  48

     
Сектор К  ДРЖАВНА УПРАВА И ОДБРАНА, 

ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ      
1  3  10  10

     
Сектор Л  ОБРАЗОВАЊЕ                                                       1  4   7  22
  
Сектор Љ  ЗДРАВСТВЕНИ И СОЦИЈАЛНИ РАД              1  3   7  11
     
Сектор М  ОСТАЛЕ КОМУНАЛНЕ, ДРУШТВЕНЕ И 

ЛИЧНЕ УСЛУЖНЕ АКТИВНОСТИ               
4 12  28  31

     
Сектор Н  ПРИВАТНА ДОМАЋИНСТВА СА 

ЗАПОСЛЕНИМ ЛИЦИМА                              
1  1   1   1

     
Сектор Њ  ЕКСТЕРИТОРИЈАЛНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И 

ТЕЛА                                    
1  1   1   1

  
Укупно позиција                                                          61 223 510 613
  

 


