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Предговор

Државниот завод за статистика, како одговорна институција за продуцирање на официјалната статистика 
и како координатор на Статистичкиот систем во Република Македонија, се стреми кон продуцирање релевантни, 
објективни и меѓународно споредливи статистички податоци. Toa неминовно бара ревидирање на постојниот 
класификациски систем и хармонизација на Статистичкиот систем на државата со статистичките системи на 
земјите од Европската Унија.

Процесот на хармонизација на македонската статистика со европските статистички стандарди е одбележан 
со усвојување и примена на европските статистички методологии, номенклатури и класификации.

Една од нив е и Номенклатурата за анализа и споредба на научните програми и буџети, НАСНПБ, 2017.

Номенклатурата за анализа и споредба на научните програми и буџети, НАСНПБ, 2017, претставува 
национална верзија на европската Номенклатура за анализа и споредба на научните програми и буџети 
(Nomenclature for the Analysis and Comparison of Scientific Programmes and Budgets Rev., NABS (2007)).

Номенклатурата за анализа и споредба на научните програми и буџети, НАСНПБ, 2017, е подготвена во 
Одделението за методологија, квалитет на статистичките истражувања и класификации и во Одделението за 
образование и наука.

Скопје, 2017 година

в.д. директор

                                                                                                                                                   Апостол Симовски
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ДЕЛ I
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Вовед

Според Речникот на Обединетите нации за поимите во класификациите1) , терминот номенклатура 
се дефинира како систематско именување или систем на имиња и термини на категории или предмети, 
додека под терминот класификација, покрај именување, се подразбира и подредување и кодирање според 
одредени структури. 

Номенклатурата за анализа и споредба на научните програми и буџети, НАСНПБ, 2017, претставува 
национално именување на целите за анализа и споредба на научните програми и буџети. 

Оваа номенклатура е статистички стандард  и како таква е усогласена со европската Номенклатура за 
анализа и споредба на научните програми и буџети (Nomenclature for the Analysis and Comparison of Scientific 
Programmes and Budgets Rev., NABS (2007)).

Методолошки објаснувања

Структура на Номенклатурата за анализа и споредба на научните програми и буџети

Номенклатурата за анализа и споредба на научните програми и буџети, НАСНПБ, 2017, кореспондира со 
номенклатурата:

„Nomenclature for the Analysis and Comparison of Scientific Programmes and Budgets Rev., NABS“ • 
(2007).

Номенклатурата за анализа и споредба на научните програми и буџети, НАСНПБ, 2017, опфаќа:

14  цели означени со 2 цифри и• 
24  потцели означени со 3 цифри.• 

Номенклатурата за анализа и споредба на научните програми и буџети, НАСНПБ, 2017, е класифицирана 
во следните категории (цели) означени со 2 цифри:

01 Истражување и експлоатација на земјата• 
02 Животна средина• 
03 Истражување и експлоатација на Вселената• 
04 Транспорт, телекомуникации и други инфраструктури• 
05 Енергија• 
06 Индустриско производство и технологија• 
07 Здравство• 
08 Земјоделство• 
09 Образование• 
10 Култура, рекреација, религија и медиуми• 
11 Политички и социјални системи, структури и процеси• 
12 Општо унапредување на знаењето: истражување и развој финансирани од општите • 
универзитетски фондови
13 Општо унапредување на знаењето: истражување и развој финансирани од други извори • 
различни од општите универзитетски фондови
14 Одбрана.• 

Примена на Номенклатурата за анализа и споредба на научните програми и буџети

Номенклатурата за анализа и споредба на научните програми и буџети e дел од системот на номенклатури 
што припаѓаат на фамилијата Образование и наука.

Номенклатурата за анализа и споредба на научните програми и буџети се користи за прибирање и 
обработка на статистичките податоци за истражување и развој.

1) “United Nations Glossary of Classification Terms”
http://unstats.un.org/unsd/class/family/glossary_short.asp#C
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Опфат во Номенклатурата за анализа и споредба на научните програми и буџети, НАСНПБ, 2017

Цели за анализа и споредба на научните програми и буџети Опфат

шифра назив
цели 

ниво 1
потцели 
ниво 2

Вкупно 14 24

01 Истражување и експлоатација на земјата 1 1

02 Животна средина 1 1

03 Истражување и експлоатација на Вселената 1 1

04 Транспорт, телекомуникации и други инфраструктури 1 1

05 Енергија 1 1

06 Индустриско производство и технологија 1 1

07 Здравство 1 1

08 Земјоделство 1 1

09 Образование 1 1

10 Култура, рекреација, религија и медиуми 1 1

11 Политички и социјални системи, структури и процеси 1 1

12 Општо унапредување на знаењето: истражување и развој финансирани од општите 
универзитетски фондови

1 6

13 Општо унапредување на знаењето: истражување и развој финансирани од други извори 
различни од општите универзитетски фондови

1 6

14 Одбрана 1 1
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ДЕЛ II

НОМЕНКЛАТУРА ЗА АНАЛИЗА И СПОРЕДБА НА 
НАУЧНИТЕ ПРОГРАМИ И БУЏЕТИ
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Номенклатура за анализа и споредба на научните програми и буџети, НАСНПБ, 2017

Шифра 
цели/

потцели
Назив Објаснување

Nomenclature 
for the Analysis 
and Comparison 

of Scientific 
Programmes and 

Budgets, 2007 
Revision

01 Истражување и 
експлоатација на 
земјата

Вклучува истражување и развој поврзани со: 
 - истражувањето на земјината кора и мантијата (слојот помеѓу кората 
и надворешното јадро), морињата, океаните и атмосферата и нивната 
експлоатација; 
 - климатските и метеоролошките истражувања, поларните истражувања (под 
различни наслови, според потребата) и хидрологијата.

Исто така, вклучува истражување и развој поврзани со: 
 - истражувањето на минералите, нафтата и природните гасови; 
 - истражувањето и експлоатацијата на морското дно; 
 - земјината кора и мантијата освен морското дно; 
 - хидрологијата; 
 - морето и океаните; 
 - атмосферата.

Не вклучува истражување и развој поврзани со: 
 - загадувањето (поглавје 02); 
 - подобрувањето на почвата (поглавје 04); 
 - користењето на земјиштето и риболовoт (поглавје 08).

01

02 Животна средина Вклучува истражување и развој поврзани со: 
 - контролата на загадувањето со цел идентификување и анализа на изворите 
на загадување и нивните причини, како и сите загадувачки супстанции, 
вклучувајќи го и нивното ширење во животната средина и ефектите врз 
човекот, видовите (фауната, флората, микроорганизмите) и биосферата; 
 - развојот на мониторинг објектите за мерење на сите видови на загадувања; 
 - елиминирањето и спречувањето на сите облици на загадување во сите 
видови животна средина.

Исто така, вклучува истражување и развој поврзани со: 
 - заштитата на атмосферата и климата; 
 - заштитата на амбиенталниот воздух; 
 - цврстиот отпад; 
 - заштитата на амбиенталните води; 
 - заштитата на почвата и подземните води; 
 - бучавата и вибрациите; 
 - заштитата на видовите и живеалиштата; 
 - заштитата од природни непогоди; 
 - радиоактивното загадување.

02

03 Истражување и 
експлоатација на 
Вселената

Вклучува истражување и развој поврзани со: 
 - научното истражување на просторот; 
 - применетите истражувачки програми; 
 - системите за лансирање; 
 - вселенските лаборатории и вселенското патување.

Не вклучува истражување и развој: 
 - од полето на одбраната (поглавје 14). 

Истражувањето и развојот што се однесуваат на цивилниот простор генерално 
не се однесуваат на конкретни цели, тоа често има специфична цел, како што е 
зголемувањето на општото знаење (на пр., астрономијата) или се однесува на 
конкретни примени (на пр. телекомуникациските сателити). 

03
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Номенклатура за анализа и споредба на научните програми и буџети, НАСНПБ, 2017

Шифра 
цели/

потцели
Назив Објаснување

Nomenclature 
for the Analysis 
and Comparison 

of Scientific 
Programmes and 

Budgets, 2007 
Revision

04 Транспорт, 
телекомуникации и 
други инфраструктури

Вклучува истражување и развој поврзани со: 
 - инфраструктурата и развојот на земјиштето вклучувајќи и изградба на објекти; 
 - општото планирање за користење на земјиштето; 
 - заштитата од штетните ефекти врз планирањето во градот и просторното 
планирање.

Исто така, вклучува истражување и развој поврзани со: 
 - транспортните системи; 
 - телекомуникациските системи; 
 - општото планирање за користење на земјиштето; 
 - градежништвото и планирањето на изградбата; 
 - нискоградбата; 
 - снабдувањето со вода.

Не вклучува истражување и развој поврзани со: 
 - другите видови загадување, туку со штетните ефекти во градот (поглавје 02). 

04

05 Енергија Вклучува истражување и развој поврзани со: 
 - производството, складирањето, транспортот, дистрибуцијата и рационалното 
користење на сите облици на енергија; 
 - процесите дизајнирани да ги зголемат ефикасноста на производството и 
дистрибуцијата на енергија; 
 - проучување за зачувување на енергијата.

Исто така, вклучува истражување и развој поврзани со: 
 - енергетската ефикасност; 
 - зафаќањето и складирањето CO

2; 
 - обновливите извори на енергија; 
 - нуклеарната фисија и фузија; 
 - водородни горивни ќелии; 
 - другите технологии за напојување и складирање.

Не вклучува истражување и развој поврзани со: 
 - истражувањето (поглавје 01); 
 - задвижувањето на возилото и моторот (поглавје 06). 

05

06 Индустриско 
производство и 
технологија

Вклучува истражување и развој поврзани со: 
 - подобрувањето на индустриското производство и технологијата;  
 - индустриските производи и нивните производни процеси.

Исто така, вклучува истражување и развој поврзани со:  
 - зголемувањето на економската ефикасност и конкурентност; 
 - сите видови производство како што се дефинирани во НКД Рев.2 (одделите 
од 10 до 33); 
 - рециклирањето на отпадот (метален и неметален).

Не вклучува истражување и развој поврзани со: 
 - индустриските производи и нивните производствени процеси во кои тие 
претставуваат составен дел на други цели (на пр., одбраната, Вселената, 
енергијата, земјоделството). 

06
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Номенклатура за анализа и споредба на научните програми и буџети, НАСНПБ, 2017

Шифра 
цели/

потцели
Назив Објаснување

Nomenclature 
for the Analysis 
and Comparison 

of Scientific 
Programmes and 

Budgets, 2007 
Revision

07 Здравство Вклучува истражување и развој поврзани со: 
 - заштитата, промоцијата и подобрување на човековото здравје - општо 
толкувано така што ги вклучува здравствените аспекти на исхраната и хигиената 
на храната. 

Тука се опфатени превентивната медицина вклучувајќи ги сите аспекти на 
медицинскиот и хируршкиот третман, како за поединци, така и за групи, 
обезбедувањето болничка и домашна нега, социјалната медицина и 
педијатриското и геријатриското истражување.

Исто така, вклучува истражување и развој поврзани со: 
 - превенцијата, надзорот и контролата на заразните и незаразните болести; 
 - следењето на здравствената состојба; 
 - подобрувањето на здравјето; 
 - професионалното здравје; 
 - законодавството и регулативите во областа на јавното здравство; 
 - управувањето со јавното здравство; 
 - специфичните услуги на јавното здравство; 
 - личната здравствена заштита за ранливото и високоризичното население. 

07

08 Земјоделство Вклучува истражување и развој поврзани со: 
 - унапредување на земјоделството, шумарството, рибарството и 
производството на храна; 
 - хемиските ѓубрива, биоцидите, биолошката контрола на штетниците и 
механизацијата на земјоделството; 
 - влијанието на земјоделските и шумските активности врз животната средина; 
 - полето на развој на продуктивноста и технологијата на храна.

Исто така, вклучува истражување и развој поврзани со: 
 - земјоделството, шумарството и рибарството; 
 - науката за животните и млечните производи; 
 - ветеринарната наука и другите земјоделски науки.

Не вклучува истражување и развој поврзани со: 
 - намалувањето на загадувањето (поглавје 02); 
 - развојот на руралните области, изградба и проектирање згради, 
подобрувањето на руралните одморалишта и рекреативните содржини и 
водоснабдувањето во земјоделството (поглавје 04); 
 - енергетските мерки (поглавје 05); 
 - прехранбената индустрија (поглавје 06).

08

09 Образование Вклучува истражување и развој поврзани со: 
 - образованието, општо, вклучувајќи ги и обуката, педагогијата, дидактиката; 
 - образованието, посебно (за надарени лица, оние со пречки во учењето).

Исто така, вклучува истражување и развој поврзани со: 
 - предучилишното и основното образование; 
 - средното образование; 
 - постсредното образование; 
 - високото образование; 
 - помошните услуги во образованието. 

09
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10 Култура, рекреација, 
религија и медиуми

Вклучува истражување и развој поврзани со: 
 - социјалните појави на културните активности, религијата и активностите 
во слободното време за да се дефинира нивното влијание врз животот во 
општеството; 
 - расната и културната интеграција и социокултурните промени во овие 
области.

Концептот „култура“ ги опфаќа социологијата на науката, религијата, уметноста, 
спортот и слободното време а исто така, меѓу другото, опфаќа и истражување 
и развој во областа на медиумите, владеењето на јазикот и социјалната 
интеграција, библиотеките, архивите и надворешнокултурната политика.

Исто така, вклучува истражување и развој поврзани со: 
 - рекреативните и спортските услуги; 
 - културните услуги; 
 - радиодифузни и издавачки услуги; 
 - верските и други јавни услуги.

10

11 Политички и социјални 
системи, структури и 
процеси

Вклучува истражување и развој поврзани со: 
 - политичката структура на општеството; 
 - прашањата поврзани со јавната администрација и економската политика; 
 - регионалните студии и управувањето на повеќе нивоа; 
 - социјалните промени, социјалните процеси и социјалните конфликти; 
 - развојот на системите за социјална сигурност и социјална помош; 
 - социјалните аспекти на организацијата на работата.

Исто така, вклучува истражување и развој поврзани со: 
 - општествените студии поврзани со полот вклучувајќи ги и дискриминацијата 
и семејните проблеми; 
 - развојот на методите за борба против сиромаштијата на локално, национално 
и меѓународно ниво; 
 - заштитата на специфични категории население на: 
 --- општествено ниво (имигранти, деликвенти, „отпадници" итн.),  
 --- социолошко ниво, т.е. во однос на нивниот начин на живот (млади, 
возрасни, пензионери, хендикепирани лица итн.), 
 --- економско ниво (потрошувачи, земјоделци, рибари, рудари, невработени 
итн.); 
 - методите за обезбедување социјална помош кога настануваат ненадејни 
промени (природни, технолошки или социјални) во општеството.

Не вклучува истражување и развој поврзани со: 
 - индустриското здравје, здравствената контрола на заедниците од 
организациски и социомедицински аспект, загадувањето на работното место, 
спречувањето индустриски несреќи и медицинските аспекти на причините за 
индустриски несреќи (поглавје 07).

11
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12 Општо унапредување 
на знаењето: 
истражување и 
развој финансирани 
од општите 
универзитетски 
фондови

..... 12

12.1 Истражување и 
развој поврзани со 
природните науки 
- финансирани 
од општите 
универзитетски 
фондови

Вклучува истражување и развој: 
 - финансирани од општите универзитетски фондови (General University 
Funds-GUF) за математиката, компјутерските и информатичките науки, 
физичките науки, хемиските науки, науката за земјата и сродните науки за 
животната средина, биолошките науки (медицинските се вклучени во 12.3. и 
ветеринарните се вклучени во 12.4.), другите природни науки. 

12.1

12.2 Истражување и 
развој поврзани 
со инженерските 
науки - финансирани 
од општите 
универзитетски 
фондови

Вклучува истражување и развој: 
 - финансирани од општите универзитетски фондови (General University Funds-
GUF) за нискоградбата, електротехничкoто инженерство, електронскoто 
инженерство, информатичкoто инженерство, машинското инженерство, 
хемискoто инженерство, инженерството на материјалите, медицинскoто 
инженерство, инженерството на животната средина, биотехнологијата на 
животната средина, индустриската биотехнологија, нанотехнологијата, другoто 
инженерство и технологии.

12.2

12.3 Истражување и 
развој поврзани 
со медицинските 
науки - финансирани 
од општите 
универзитетски 
фондови

Вклучува истражување и развој: 
 - финансирани од општите универзитетски фондови (General University Funds-
GUF) за основната медицина, клиничката медицина, здравствените науки, 
медицинската биотехнологија, другите медицински науки. 

12.3

12.4 Истражување и 
развој поврзани 
со земјоделските 
науки - финансирани 
од општите 
универзитетски 
фондови

Вклучува истражување и развој: 
 - финансирани од општите универзитетски фондови (General University Funds-
GUF) за земјоделството, шумарството и рибарството, науката за животните и 
млечните производи, ветеринарната наука, земјоделската биотехнологија, 
другите земјоделски науки. 

12.4

12.5 Истражување и 
развој поврзани 
со општествените 
науки - финансирани 
од општите 
универзитетски 
фондови

Вклучува истражување и развој: 
 - финансирани од општите универзитетски фондови (General University 
Funds-GUF) за психологијата, економијата и бизнисот, образовните науки, 
социологијата, правото, политичките науки, социјалната и економската 
географија, медиумите и комуникациите, другите општествени науки. 

12.5

12.6 Истражување и 
развој поврзани 
со хуманистичките 
науки - финансирани 
од општите 
универзитетски 
фондови

Вклучува истражување и развој: 
 - финансирани од општите универзитетски фондови (General University Funds-
GUF) за историјата и археологијата, јазиците и литературата, филозофијата, 
етиката и религијата, уметноста (уметност, историја на уметност, изведувачка 
уметност, музика), другите хуманистички науки.

12.6
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13 Општо унапредување 
на знаењето: 
истражување и 
развој финансирани 
од други извори 
различни од општите 
универзитетски 
фондови

..... 13

13.1 Истражување и 
развој поврзани со 
природните науки 
- финансирани 
од други извори 
различни од општите 
универзитетски 
фондови

Вклучува истражување и развој: 
 - финансирани од други извори за математиката, компјутерските и 
информатичките науки, физичките науки, хемиските науки, науката за земјата 
и сродните науки за животната средина, биолошките науки (медицинските се 
вклучени во 13.3. и ветеринарните се вклучени во 13.4.), другите природни 
науки.

13.1

13.2 Истражување и 
развој поврзани 
со инженерските 
науки - финансирани 
од други извори 
различни од општите 
универзитетски 
фондови

Вклучува истражување и развој: 
 - финансирани од други извори за нискоградбата, електротехничкото 
инженерство, електронското инженерство, информатичкото инженерство, 
машинското инженерство, хемиското инженерство, инженерството на 
материјалите, медицинското инженерство, инженерството на животната 
средина, биотехнологијата на животната средина, индустриската 
биотехнологија, нанотехнологијата, другото инженерство и технологии.

13.2

13.3 Истражување и 
развој поврзани 
со медицинските 
науки - финансирани 
од други извори 
различни од општите 
универзитетски 
фондови

Вклучува истражување и развој: 
 - финансирани од други извори за основната медицина, клиничката медицина, 
здравствените науки, медицинската биотехнологија, другите медицински 
науки.

13.3

13.4 Истражување и 
развој поврзани 
со земјоделските 
науки - финансирани 
од други извори 
различни од општите 
универзитетски 
фондови

Вклучува истражување и развој: 
 - финансирани од други извори за земјоделството, шумарството и рибарството, 
науката за животните и млечните производи, ветеринарната наука, 
земјоделската биотехнологија, другите земјоделски науки.

13.4

13.5 Истражување и 
развој поврзани 
со општествените 
науки - финансирани 
од други извори 
различни од општите 
универзитетски 
фондови

Вклучува истражување и развој: 
 - финансирани од други извори за психологијата, економијата и бизнисот, 
образовните науки, социологијата, правото, политичките науки, социјалната 
и економската географија, медиумите и комуникациите, другите општествени 
науки. 

13.5
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13.6 Истражување и 
развој поврзани 
со хуманистичките 
науки - финансирани 
од други извори 
различни од општите 
универзитетски 
фондови

Вклучува истражување и развој: 
 - финансирани од други извори за историјата и археологијата, јазиците и 
литературата, филозофијата, етиката и религијата, уметноста (уметност, 
историја на уметност, изведувачка уметност, музика), другите хуманистички 
науки.

13.6

14 Одбрана Вклучува истражување и развој поврзани со: 
- воените цели; 
- основните, нуклеарните и вселенските истражувања и развој финансирани од 
Министерството за одбрана.

Не вклучува истражување и развој: 
 - финансирано од Министерството за одбрана во областа на метеорологијата, 
телекомуникациите и здравството, кои треба да се класифицираат во 
соодветните поглавја.
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