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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 Северна Македонија, се стреми кон продуцирање 
на релевантни, објективни и меѓународно споредливи статистички податоци. Продуцирањето на споредливи 
статистички податоци на европско и на меѓународно ниво, неминовно бара ревидирање на постоечкиот 
класификациски систем и хармонизација на статистичкиот систем на земјата со статистичките системи на 
земјите од Европската Унија.

Во процесот на хармонизација на македонската статистика со европските статистички стандарди од 
особено значење беше усвојувањето и примената на европските статистички методологии, номенклатури и 
класификации. 

Една од нив е и Класификацијата на личната потрошувачка според намената, КЛПН 2021.

Класификацијата на личната потрошувачка според намената, КЛПН 2021, претставува национална 
верзија на меѓународната класификација Classification of Individual Consumption by Purpose, COICOP 2018 (за 
категориите односно одделите од 01-13).

Класификацијата на личната потрошувачка според намената, КЛПН 2021, се користи во статистичките 
истражувања при пресметката на индексите на цените на мало на добрата и услугите и на индексите на 
трошоците на живот. Оваа класификација, исто така, се користи и за класифицирање на трошоците за финална 
потрошувачка на домаќинствата на пониско ниво од вкупното.

Класификацијата на личната потрошувачка според намената, КЛПН 2021, е подготвена во Одделението 
за управување со квалитет, развој и координација на статистичкиот систем.

                                                                                                                   

          Скопје, 2021 година                                                                                                                    Директор

                                                                                                                                                         Апостол Симовски



4 Државен завод за статистика

СОДРЖИНА

                                                                                                                                                                               
                 страна

Предговор ........................................................................................................................................................... 3
                                                                                           
ДЕЛ I
Вовед ................................................................................................................................................................... 6
Методолошки објаснувања  .............................................................................................................................. 6
Опфат во Класификацијата на личната потрошувачка според намената, КЛПН 2021 .................................. 8

ДЕЛ II 
Класификација на личната потрошувачка според намената, КЛПН 2021
01 Храна и безалкохолни пијалаци ................................................................................................................. 10 
02 Алкохолни пијалаци, тутун и наркотици .................................................................................................... 24
03 Облека и обувки .......................................................................................................................................... 27
04 Домување, вода, електрична енергија, гас и други горива ..................................................................... 32
05 Покуќнина, опрема за домаќинствата и редовно одржување на домаќинствата ................................. 40
06 Здравствена заштита ................................................................................................................................... 52
07 Транспорт ..................................................................................................................................................... 66
08 Информации и комуникации...................................................................................................................... 75
09 Рекреација, спорт и култура ....................................................................................................................... 80
10 Услуги за образование ................................................................................................................................ 93
11 Ресторани и услуги за сместување ............................................................................................................. 96
12 Осигурување и финансиски услуги .......................................................................................................... 101
13 Лична нега, социјална заштита и разновидни стоки и услуги................................................................ 104



5Kласификација на личната потрошувачка според намената

ДЕЛ I



6 Државен завод за статистика

Вовед

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

Класификацијата на личната потрошувачка според намената, КЛПН 2021, претставува национално 
именување на личната потрошувачка според намената на добрата и услугите усогласено со COICOP 2018 (Clas-
sification of Individual Consumption by Purpose) за категориите односно одделите од 01-13. 

Методолошки објаснувања

Структура на Класификацијата на личната потрошувачка според намената, КЛПН 2021

Класификацијата на личната потрошувачка според намената, КЛПН 2021, кореспондира со 
класификацијата:

• Classification of Individual Consumption by Purpose, COICOP (2018), на ниво на 5 цифри.

Класификацијата на личната потрошувачка според намената, КЛПН 2021, опфаќа:
•   13 категории со 2 цифри односно оддели,
•   52 категории со 3 цифри односно групи,
• 146 категории со 4 цифри односно класи,
• 298 категории со 5 цифри односно поткласи,
•      6 категории со 6 цифри.

Во Класификацијата на личната потрошувачка според намената, КЛПН 2021, личната потрошувачка е 
класифицирана во следните категории на добра и услуги:

• 01  Храна и безалкохолни пијалаци,
• 02  Алкохолни пијалаци, тутун и наркотици,
• 03  Облека и обувки,
• 04  Домување, вода, електрична енергија, гас и други горива,
• 05  Покуќнина, опрема за домаќинствата и редовно одржување во домаќинствата,
• 06  Здравствена заштита,
• 07  Транспорт,
• 08  Информации и комуникации,
• 09  Рекреација, спорт и култура,
• 10  Услуги за образование,
• 11  Ресторани и услуги за сместување,
• 12  Осигурување и финансиски услуги,
• 13  Лична нега, социјална заштита и разновидни стоки и услуги.
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Категориите на добра и услуги според намената на добрата и услугите (дефинирани на ниво на 4/5 цифри 
од шифрата), припаѓаат на:

• Трајни добра, 
• Полутрајни добра, 
• Нетрајни добра,
• Услуги.

Шифра на категоријата на добра и услуги

Шифрата на категоријата на добра и услуги се идентификува со 6 цифри. 
Првите пет цифри (XX.X.X.Y) кореспондираат со Classification of Individual Consumption by Purpose, COICOP 

(2018).
Шестата цифра (n) од шифрата (XX.X.X.Y/n) ја дефинира категоријата на добра и услуги на национално ниво.
Шестата цифра е додадена во одделот 10-Образование со цел усогласување со “Системот на образование 

во Република Македонија во однос на ISCED2011 - Меѓународна стандардна класификација на образование 
МСКОБ (2013)”.

Примена на Класификацијата на личната потрошувачка според намената, КЛПН 2021

КЛПН е дел од системот на економски класификации кои се однесуваат на потрошувачката (или 
функционални класификации), кои се меѓусебно поврзани во интегриран систем на класификации на светско, 
европско и национално ниво.

Целта на Класификација на личната потрошувачка според намената е да постави рамка на хомогени 
категории на добра и услуги, кои се сметаат како функција или цел на потрошувачката во домаќинствата, со 
цел класифицирање на трансакциите во однос на личната потрошувачка, социјалните трансфери и реалната 
потрошувачка на домаќинствата.

Класификацијата на личната потрошувачка според намената се користи во статистичките истражувања при 
пресметката на индексите на цените на мало на добрата и услугите и на индексите на трошоците на живот, т.е., 
за групирање на индивидуалните индекси на повисоко ниво од индивидуалното (односно на 5, 4, 3, 2 цифри 
и вкупно). 

Класификацијата на личната потрошувачка според намена, исто така, се користи и за класифицирање на 
трошоците за финалната потрошувачка на домаќинствата на пониско ниво од вкупното т.е. на ниво на 2 цифри 
и 3 цифри.

Шифрите, називите и објаснувањата на категориите на добра и услуги на ниво на 2/3/4/5 цифри се усогласени со Classification of Individual  
Consumption by Purpose, COICOP (2018).
Намената на категориите на добра и услуги (на ниво на 4/5 цифри) е усогласена со Classification of Individual Consumption by Purpose, COICOP (2018).

XX  = категорија со 2 цифри односно оддел
XX.X  = категорија со 3 цифри односно група
XX.X.X  = категорија со 4 цифри односно класа
XX.X.X.Y  = категорија со 5 цифри односно поткласа
XX.X.X.Y/n  = категорија со 6 цифри

Структура на КЛПН
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Опфат во класификацијата на личната потрошувачка според намената, КЛПН 2021

Шифра Назив
Категорија со:

оддел со  
2 цифри

група со  
3 цифри

класа со  
4 цифри

поткласа со  
5 цифри 6 цифри

ВКУПНО 13 52 146 298 6

01 Храна и безалкохолни пијалаци 1 3 17 69 0

02 Алкохолни пијалаци, тутун и наркотици 1 4 7 10 0

03 Облека и обувки 1 2 6 13 0

04 Домување, вода, електрична енергија, гас и други горива 1 5 15 24 0

05 Покуќнина, опрема за домаќинствата и редовно 
одржување на домаќинствата

1 6 13 31 0

06 Здравствена заштита 1 4 11 19 0

07 Транспорт 1 4 16 32 0

08 Информации и комуникации 1 3 13 17 0

09 Рекреација, спорт и култура 1 8 24 41 0

10 Услуги за образование 1 5 5 7 6

11 Ресторани и услуги за сместување 1 2 3 8 0

12 Осигурување и финансиски услуги 1 2 8 10 0

13 Лична нега, социјална заштита и разновидни стоки и 
услуги

1 4 8 17 0
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ДЕЛ II

КЛАСИФИКАЦИЈА НА ЛИЧНАТА ПОТРОШУВАЧКА 
СПОРЕД НАМЕНАТА, КЛПН 2021



10 Државен завод за статистика

Класификација на личната потрошувачка според намената, КЛПН 2021

Шифра Назив Објаснување Намена

01 ХРАНА И БЕЗАЛКОХОЛНИ 
ПИЈАЛАЦИ

Одделот 01 опфаќа храна (01.1) и безалкохолни пијалаци (01.2), купени од страна 
на домаќинството, главно за консумирање или за подготвување во домашни 
услови. Исклучува храна и безалкохолни пијалаци кои се нудат како дел од 
услугите за послужување на храна (оддел 11).  
Услугите за преработка на примарни стоки за производство на храна и 
безалкохолни пијалаци за сопствена потрошувачка (01.3), исто така, се вклучени 
во овој оддел. 
Храната е составена од сите прехранбени продукти што се купени и консумирани 
од страна на домаќинството со цел исхрана. Вклучува: жита и производи од 
жита; месо; риба и други морски плодови; млеко, други млечни производи и 
јајца; масла и масти; овошје и јаткасто овошје; зеленчук, коренести растенија, 
плантажни банани, банани за готвење и мешунки (сушени семиња од мешункасти 
растенија); шеќер, слатки и десерти; сол, сосови и кондименти, зачини и 
кулинарски билки и семиња. 
Одделот 01, исто така, вклучува и бебешка храна и готова храна која може да се 
јаде онаква каква што е или после загревање. 
Безалкохолните пијалаци вклучуваат пијалаци кои не содржат алкохол.

01.1 ХРАНА Храна купена од страна на домаќинството, главно за консумирање или за 
подготвување во домашни услови. Исклучува храна која се нуди како дел од 
услугите за послужување на храна. 
Храната е составена од сите прехранбени продукти што се купени и консумирани 
од страна на домаќинството со цел исхрана. Вклучува: жита и производи од 
жита; месо; риба и други морски плодови; млеко, други млечни производи и 
јајца; масла и масти; овошје и јаткасто овошје; зеленчук, коренести растенија, 
плантажни банани, банани за готвење и мешунки (сушени семиња од мешункасти 
растенија); шеќер, слатки и десерти; сол, сосови и кондименти, зачини и 
кулинарски билки и семиња. 
Вклучува: 
 - производи кои треба да се готват и понатаму да се подготвуваат, како и готова 
храна. 
Исклучува: 
 - локални услуги за испорака на храна или пијалаци, доколку се фактурираат 
одделно (07.4.9.2); 
 - производи за исхрана на животни (09.3.2.2); 
 - храна која се нуди како дел од услугите за послужување на храна (оддел 11).

01.1.1 Жита и производи од жита нетрајни добра

01.1.1.1 Жита Сушени зрна од жита, без оглед на тоа дали се или не се кршени или претходно 
варени (приготвени на пареа), но понатаму необработени.
Вклучува:
 - пченица;
 - ориз, вклучувајќи и етивиран ориз;
 - сорго;
 - јачмен;
 - просо;
 - пченка;
 - киноа;
 - теф.
Исто така, вклучува:
 - булгур;
 - 'рж;
 - овес;
 - тритикале;
 - хелда;
 - семе за птици;
 - амарант;
 - канихуа;
 - бисерен јачмен;
 - мешани жита, во форма на сушени зрна, вклучувајќи и други состојки (под услов 
тие да не се главна состојка), но понатаму необработени.
Исклучува:
 - брашно од жита (01.1.1.2);
 - жита за појадок (01.1.1.4);
 - готови препарати на база на жита, како што се готови супи на база на жита 
(01.1.9.1);
 - ориз за бебиња и други жита за бебиња (01.1.9.2);
 - семе за садење (09.3.1.2).

нетрајни добра
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Класификација на личната потрошувачка според намената, КЛПН 2021

Шифра Назив Објаснување Намена

01.1.1.2 Брашно од жита Брашно од жита споменато во поткласата 01.1.1.1, без оглед на тоа дали е инстант 
(претходно варено-приготвено на пареа-или со додаден квасец) или не. 
Вклучува: 
 - брашно од житa, споменато во поткласата 01.1.1.1. 
Исто така, вклучува: 
 - инстант брашно за пекарски производи со додаден квасец; 
 - брашно палента, без оглед на тоа дали е инстант (претходно приготвено на 
пареа) или не. 
Исклучува: 
 - брашно како храна за бебиња, ориз и други жита за бебиња (01.1.9.2).

нетрајни добра

01.1.1.3 Леб и пекарски производи Вклучува: 
 - леб и земички; 
 - 'рскав леб (криспи), двопек, тост леб, крекери; 
 - тортиљи; 
 - injera леб; 
 - основи за пица без гарнир, без оглед на тоа дали се претходно печени или не; 
 - колачи зачинети со ѓумбир и меласа и сл.; 
 - слатки бисквити (колачиња); 
 - вафли и обланди; 
 - корнети за сладолед;  
 - питулици, мафини, кроасани, колачи, слатки пити, слатки торти и други слатки и 
колачи. 
Исклучува: 
 - пица (со гарнир), киш пита, пити со месо или риба (01.1.9.1).

нетрајни добра

01.1.1.4 Жита за појадок Вклучува: 
 - житни снегулки (корнфлекс), овесно брашно и овесни снегулки, мусли, гранола, 
експандирани жита, вклучувајќи и колачи од експандиран ориз; 
 - жита за појадок со јаткасто овошје или со суво овошје. 
Исклучува: 
 - пуканки (01.1.1.9).

нетрајни добра

01.1.1.5 Макарони, нудли, кускус 
и слични производи од 
тестенини

Вклучува: 
 - неварени тестенини, без оглед на тоа дали се полнети или не и кускус; 
 - неварени кнедли, равиоли и сл. 
Исклучува: 
 - булгур (01.1.1.1); 
 - подготвени оброци коишто содржат полнети тестенини; подготвени оброци од 
кускус (01.1.9.1).

нетрајни добра

01.1.1.9 Други мелнички 
производи од жита и 
житни зрна

Вклучува: 
 - мешавини и тестa за подготовка на пекарски производи; 
 - пуканки; 
 - гранола плочки; 
 - слад; екстракт од слад; 
 - чипс и криспи од жита. 
Исто така, вклучува: 
 - сејтан и други замени за месо направени од жита. 
Исклучува: 
 - месо и плескавици од соја, плескавици од зеленчук, тофу, темпе и други замени 
за месо од зеленчук и јаткасто овошје; скроб од компир, тапиока, саго и други 
скробови (01.1.7.9); 
 - готови подготовки на база на жита, како што се готови супи на база на жита 
(01.1.9.1).

нетрајни добра
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Шифра Назив Објаснување Намена

01.1.2 Живи животни, месо и 
други делови од заклани 
копнени животни

нетрајни добра

01.1.2.1 Живи копнени животни Живи копнени животни, домашни и диви, за храна. 
Вклучува: 
 - домашни говеда (крава, теле, обичен вол, зебу или грбав вол, watussi вол, 
говедо гаур или индиски бизон, говедо gayal, говедо banteng, тибетански јак); 
 - биволи (индиски или водни биволи, азиски биволи или arni, Celebese anoa или 
pigmy биволи, африкански биволи, како што се џуџести биволи и големи Caffrarian 
биволи, американски бизони или "buffalo" и европски бизони, "beefalo" (хибрид 
помеѓу бизон и домашно говедо); 
 - свињи; 
 - кози, јагниња и овци; 
 - живина (кокошки, патки, гуски, мисирки и бисерки или морки); 
 - питоми и диви зајаци; 
 - коњи, магариња и други копитари; 
 - камили, едногрбни камили, лама алпака, обична лама, лама гванако, лама 
викуња и други животни од родот на камили; 
 - ноеви, емуа, реа, фазан, тетреб, гулаб, препелица и други птици; 
 - змии и други рептили; 
 - пајаци, скорпии и други инсекти и црви; 
 - копнени полжави; 
 - жаби. 
Исклучува: 
 - жива риба (01.1.3.1); 
 - други морски плодови, живи (01.1.3.4); 
 - живи животни, за транспорт (07.1.4.0); 
 - живи животни, за рекреација (09.1.2.4).

нетрајни добра

01.1.2.2 Месо, свежо, разладено 
или замрзнато

Месо од сите видови на животни, домашни и диви, свежо, разладено или 
замрзнато. 
Вклучува: 
 - месо од домашни говеда (крава, теле, обичен вол, зебу или грбав вол, watussi 
вол, говедо гаур или индиски бизон, говедо gayal, говедо banteng, тибетански јак); 
 - месо од биволи (индиски или водни биволи, азиски биволи или arni, Celеbese 
anoa или pigmy биволи, африкански биволи, како што се џуџести биволи и големи 
Caffrarian биволи, американски бизони или "buffalo" и европски бизони, "beefalo" 
(хибрид помеѓу бизон и домашно говедо); 
 - месо од свињи; 
 - месо од кози, јагниња и овци; 
 - месо од живина (кокошки, патки, гуски, мисирки и бисерки или морки); 
 - месо од питоми и диви зајаци; 
 - месо од коњи, магариња и други копитари; 
 - месо од камили, едногрбни камили, лама алпака, обична лама, лама гванако, 
лама викуња и други животни од родот на камили; 
 - месо од фоки, моржови, китови и други морски цицачи; 
 - месо од антилопи, елени, диви свињи, кенгури; 
 - месо од ноеви, емуа, реа, фазан, тетреб, гулаб, препелица и други птици; 
 - месо од змии, алигатори и други рептили; 
 - пајаци, скорпии, инсекти и црви; 
 - копнени полжави; 
 - жаби. 
Исто така, вклучува: 
 - мелено месо од горе наведените животни.

нетрајни добра

01.1.2.3 Месо, сушено, солено, во 
саламура или чадено

Месо од сите видови на животни, сушено, солено, во саламура или чадено. 
Вклучува: 
 - сланина, шунка, салама. 
Исклучува: 
 - паштета (01.1.2.5).

нетрајни добра
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Шифра Назив Објаснување Намена

01.1.2.4 Кланички нуспроизводи, 
крв и други делови од 
заклани животни, свежи, 
разладени или замрзнати, 
сушени, солени, во 
саламура или чадени

Кланички нуспроизводи и други делови од заклани животни, свежи, разладени 
или замрзнати, сушени, солени, во саламура или чадени. 
Вклучува: 
 - коски; 
 - свински глави, опашки и уши; пилешки нозе.  
Исклучува: 
 - подготовки од кланички нуспроизводи, крв и други делови од заклани животни 
(01.1.2.5).

нетрајни добра

01.1.2.5 Подготовки од месо, 
кланички нуспроизводи, 
крв и други делови од 
заклани животни 

Месо, кланички нуспроизводи или крвни препарати, без оглед на тоа дали се или 
не се замрзнати. 
Вклучува: 
 - колбаси и слични производи од месо, кланички нуспроизводи или крв; 
 - маринирано месо; 
 - конзервирано месо, екстракти од месо, сокови од месо; 
 - мешано мелено месо, од различни видови на месо; 
 - паштети од сите видови, вклучувајќи и паштетата од џигер; 
 - панирано месо; 
 - други подготовки од месо, кланички нуспроизводи или крв.

нетрајни добра

01.1.3 Риби и други морски 
плодови

Риби и други морски плодови, собрани или одгледувани во слатководни и морски 
води, како што се лушпари, мекотели и други водни без'рбетници, цели или 
делови од нив (т.е. парчиња, филети, месо, мелено или немелено), вклучувајќи и 
џигер, икра, перки, брашно и други остатоци и отпадоци од риба. 
Вклучува: 
 - водни желки; 
 - други водни без'рбетници соодветни за човечка исхрана и животни, како што се 
морски краставици (bêches de mer), морски ежиња, морски асцидијан или морска 
туника и медузи. 
Исклучува: 
 - морски цицачи, жаби и копнени полжави (01.1.2.1, 01.1.2.2, 01.1.2.3); 
 - морски алги и други водни растенија (01.1.7.4).

нетрајни добра

01.1.3.1 Риби, живи, свежи, 
разладени или замрзнати

Риби, живи, свежи, разладени или замрзнати. 
Вклучува: 
 - риби, живи, за исхрана; 
 - риби, свежи, разладени или замрзнати; 
 - филети од риби и месо од риби, мелено или немелено, свежо, разладено или 
замрзнато. 
Исклучува: 
 - џигер, икра, перки и други остатоци и отпадоци од риба (01.1.3.7).

нетрајни добра

01.1.3.2 Риби, сушени, солени, во 
саламура или чадени

Риби, сушени, солени или во саламура; чадени. 
Вклучува: 
 - филети и месо од риби, сушени, солени или во саламура; чадени. 
Исклучува: 
 - џигер, икра, перки и други остатоци и отпадоци од риба (01.1.3.7).

нетрајни добра

01.1.3.3 Подготовки од риба Подготвени прехранбени производи од риба, без оглед на тоа дали се или не се 
замрзнати. 
Вклучува: 
 - филети само прекриени со тесто (брашно, јајца и млеко) или лебни трошки 
(презла), без оглед на тоа дали се или не се замрзнати; 
 - месо од рак и сурими (паста од риба). 
Исклучува: 
 - кавијар и замени за кавијар и подготвени и конзервирани перки од ајкула; 
џигер, икра, перки и други остатоци и отпадоци од риба (01.1.3.7).

нетрајни добра
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Шифра Назив Објаснување Намена

01.1.3.4 Други морски плодови, 
живи, свежи, разладени 
или замрзнати

Вклучува: 
 - морски ракови, јастози, слатководни ракови, крил (ракчиња од родот 
"Euphausiacea"), морски пајаци, шкампи и козици и други лушпари, живи, свежи, 
разладени или замрзнати; 
 - сипа, лигња, октоподи, морски полжави, абалон (морско уво) и школки, како 
што се остриги, морски школки од родот "Pectinidae", морски и слатководни 
школки mussels, школки clams, школки cockle и школки од родот "Arcidae" и други 
мекотели, живи, свежи, разладени или замрзнати; 
 - морски ежиња, морски краставици (bêches de mer) и медузи и други водни 
без'рбетници, живи, свежи, разладени или замрзнати. 
Исклучува: 
 - копнени мекотели, вклучувајќи и копнени полжави, живи, свежи, разладени или 
замрзнати (01.1.2.1, 01.1.2.2, 01.1.2.3); 
 - морски алги и други водни растенија, соодветни за човечка исхрана (01.1.7.4).

нетрајни добра

01.1.3.5 Други морски плодови, 
сушени, солени, во 
саламура или чадени

Други морски плодови како што се дефинирани во поткласата 01.1.3.4, сушени, 
солени или во саламура; чадени.

нетрајни добра

01.1.3.6 Други подготовки од 
морски плодови

Подготвена храна од други морски плодови како што се дефинирани во 
поткласата 01.1.3.4, без оглед на тоа дали е или не е замрзната.

нетрајни добра

01.1.3.7 Џигер, икра и остатоци и 
отпадоци од риби и други 
морски плодови, во сите 
облици

Вклучува: 
 - џигер, икра, перки, ждрела, брашно и други остатоци и отпадоци од риба, 
во сите производни облици, свежи, разладени, замрзнати, сушени, солени, во 
саламура или чадени, подготвени или конзервирани. 
Исклучува: 
 - алги и други водни растенија (01.1.7.4).

нетрајни добра

01.1.4 Млеко, други млечни 
производи и јајца

нетрајни добра

01.1.4.1 Непреработено и 
полномасно млеко

Непреработено и полномасно млеко од домашни говеда и биволи, овци и 
кози, камили и други животни, свежо, пастеризирано, стерилизирано (UHT) и 
реконструирано. 
Исклучува: 
 - потквасено, ферментирано или закиселено млеко и павлака (01.1.4.6).

нетрајни добра

01.1.4.2 Обезмастено млеко Обезмастено и полуобезмастено млеко од домашни говеда и биволи, овци и кози, 
камили и други животни.

нетрајни добра

01.1.4.3 Друго млеко и павлака Друго млеко и павлака, од сите видови животни. 
Вклучува: 
 - млеко во прав (полномасно или обезмастено); 
 - евапорирано и кондензирано млеко; 
 - свежа, квасена, слатка павлака и шлаг; 
 - павлака, концентрирана или со додаден шеќер или други материи за 
засладување; павлака во прав. 
Исто така, вклучува: 
 - печено млеко (бавно варење на необработено млеко сè до добивање на крем 
боја). 
Исклучува: 
 - напитоци ароматизирани со какао, кафе или други супстанции (01.1.4.7); 
 - кондензирано, евапорирано или млеко во прав, како храна за бебиња (01.1.9.2).

нетрајни добра

01.1.4.4 Млеко, од неживотинско 
потекло

Млеко од неживотинско потекло, во сите облици. 
Вклучува: 
 - бадемово млеко; 
 - кокосово млеко за пиење; 
 - овесно млеко; 
 - оризово млеко; 
 - соино млеко; 
 - друго млеко од зеленчук и јаткасто овошје. 
Исклучува: 
 - кокосово млеко за готвење (01.1.9.3).

нетрајни добра

01.1.4.5 Сирење Сирење, од сите видови (свежо тврдо, полутврдо, сирење прошарано со сина 
мувла, урда) и сурутка, од млеко од животинско и неживотинско потекло. 
Исклучува: 
 - тофу (01.1.7.9).

нетрајни добра
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01.1.4.6 Јогурт и слични производи Вклучува: 
 - јогурт; 
 - матеница и други ферментирани млечни производи; 
 - кисело млеко и павлака; 
 - кефир и друго ферментирано или закиселено млеко и павлака, без оглед на 
тоа дали е или не е концентрирано или со додаден шеќер или други материи за 
засладување или ароматизирано или со додадено овошје, јаткасто овошје или 
какао; 
 - јогурт од млеко од неживотинско потекло (на пр., јогурт од кокос, јогурт од соја). 
Исклучува: 
 - замрзнат јогурт (01.1.8.6).

нетрајни добра

01.1.4.7 Десерти и пијалаци 
базирани на млеко

Вклучува: 
 - десерти базирани на млеко од животинско и неживотинско потекло; 
 - пијалаци базирани на млеко од животинско и неживотинско потекло, 
ароматизирани со какао, кафе или други супстанции. 
Исто така, вклучува: 
 - пудинзи базирани на млеко од животинско и неживотинско потекло; панакота; 
крем бруле и крем каталана. 
Исклучува: 
 - изварка од лимон и сл. (01.1.8.3).

нетрајни добра

01.1.4.8 Јајца Вклучува: 
 - јајца од кокошки и други птици, во лушпа, свежи; 
 - јајца од други животни, вклучувајќи и јајца од желки, во лушпа, свежи; 
 - јајца во лушпа или без лушпа, конзервирани или варени; 
 - жолчки од јајца, свежи или конзервирани; 
 - албумин од јајца. 
Исклучува: 
 - икра (01.1.3.7); 
 - омлет, палачинки и други готови прехранбени производи базирани на јајца 
(01.1.9.1).

нетрајни добра

01.1.4.9 Други млечни производи Вклучува: 
 - сурутка и казеин; 
 - павлака, концентрирана или со додаден шеќер или други материи за 
засладување; павлака во прав; 
 - други производи коишто се состојат од млечни состојки, концентрати на млечни 
протеини и производи добиени од сурутка. 
Исклучува: 
 - путер и други масти и масла добиени од млеко (01.1.5.2); 
 - сладолед (01.1.8.6).

нетрајни добра

01.1.5 Масла и масти нетрајни добра

01.1.5.1 Растителни масла Сите масла од растително потекло, вклучувајќи и масла екстрахирани од овошје, 
јаткасто овошје и други земјоделски култури. 
Вклучува: 
 - масло од сончогледово семе и масло од шафраника; 
 - палмино масло; маслиново масло; 
 - масло од соја; 
 - масло од кикиритки; 
 - масло од маслодајна репка, масло од семе од маслодајна репка и масло од 
синап; 
 - масло од пченка; 
 - масло од памук; 
 - други масла од растително потекло. 
Исто така, вклучува: 
 - масло од кокосов орев; 
 - масло од авокадо; 
 - масло од оризови трици.

нетрајни добра

01.1.5.2 Путер и други масти и 
масла добиени од млеко

Вклучува: 
 - путер; 
 - масло од путер; 
 - путер ghee (пречистен путер).

нетрајни добра
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01.1.5.3 Маргарин и слични 
подготовки

Вклучува: 
 - маргарин; 
 - диетален маргарин. 
Исклучува: 
 - путер од кикиритки (01.1.8.4).

нетрајни добра

01.1.5.9 Други животински масла 
и масти

Вклучува: 
 - свинскa маст и сало, вклучувајќи и со листови или други зачини; 
 - маснотии од говеда, биволи, овци, кози, живина; 
 - маст од џимиринки и олеомаргарин; 
 - масти и масла од риба. 
Исклучува: 
 - масло од џигер на бакалар или халибут (06.1.1.1).

нетрајни добра

01.1.6 Овошје и јаткасто овошје нетрајни добра

01.1.6.1 Урми, смокви и тропско 
овошје, свежo

Вклучува: 
 - урми; 
 - смокви; 
 - авокадо; 
 - банани; 
 - манго, гуава и мангостен; 
 - папаја; 
 - ананас; 
 - кокос; 
 - лебно дрво (Artocarpus altilis); 
 - друго тропско и суптропско овошје, свежо. 
Исклучува: 
 - плантажни банани и банани за готвење (01.1.7.5).

нетрајни добра

01.1.6.2 Агруми, свежи Вклучува: 
 - портокали; 
 - помело и грејпфрут; 
 - лимони и лимети; 
 - тангерини; 
 - мандарини и клементини; 
 - други агруми, свежи.

нетрајни добра

01.1.6.3 Коскесто и јаболчесто 
овошје, свежо

Вклучува: 
 - јаболка; 
 - круши и дуњи; 
 - кајсии; 
 - цреши и вишни; 
 - праски и нектарини; 
 - сливи; 
 - друго јаболчесто и коскесто овошје, свежо.

нетрајни добра

01.1.6.4 Јагодесто овошје, свежо Вклучува: 
 - рибизли и огрозд; 
 - малини; 
 - капини; 
 - црници (дудинки) и логанбери (хибрид од малина и капина); 
 - јагоди; 
 - друго јагодeсто овошје, свежо.

нетрајни добра

01.1.6.5 Друго овошје, свежо Вклучува:
 - грозје;
 - киви;
 - канталупе и други дињи;
 - лубеници;
 - калинки;
 - друго овошје, свежо, н.д.м.

нетрајни добра

01.1.6.6 Замрзнато овошје Овошје, неварено или варено, замрзнато, без оглед на тоа дали е или не е со 
додаден шеќер или други материи за засладување.

нетрајни добра
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01.1.6.7 Овошје, сушено и 
дехидрирано

Вклучува: 
 - суво грозје; 
 - суви сливи; 
 - суви кајсии; 
 - сушен кокос; 
 - друго сушено овошје. 
Исклучува: 
 - брашно од овошје (01.1.6.9).

нетрајни добра

01.1.6.8 Јаткасто овошје, во лушпа 
или лупено

Вклучува: 
 - бадеми; 
 - индиски ореви (кешу); 
 - костени; 
 - лешници; 
 - ф'стаци; 
 - ореви; 
 - бразилски ореви; 
 - кикиритки; 
 - друго јаткасто овошје, во лушпа или лупено.

нетрајни добра

01.1.6.9 Овошје и јаткасто 
овошје, мелено и други 
подготовки

Подготовки од овошје и јаткасто овошје, без оглед на тоа дали се или не се 
замрзнати.  
Вклучува: 
 - брашно од овошје и јаткасто овошје; 
 - јаткасто овошје, кикиритки и други семиња, печени, солени или на друг начин 
подготвени; 
 - конзервирано овошје; 
 - хомогенизирани овошни подготовки; 
 - туршија од овошје; 
 - овошје конзервирано во оцет. 
Исклучува: 
 - џемови, овошни желеа, мармалади, овошни пиреа и пасти (01.1.8.3); 
 - пире од јаткасто овошје, путер од јаткасто овошје и пасти од јаткасто овошје 
(01.1.8.4); 
 - хомогенизирани подготовки како храна за бебиња (01.1.9.2).

нетрајни добра

01.1.7 Зеленчук, кртолест 
зеленчук, плантажни 
банани, банани за готвење 
и мешунки (сушени 
семиња од мешункасти 
растенија)

нетрајни добра

01.1.7.1 Лиснат или стеблест 
зеленчук, свеж или 
разладен

Вклучува: 
 - аспарагус; 
 - зелка; 
 - карфиол и брокула; 
 - марула и цикорија; 
 - спанаќ; 
 - артичоки; 
 - друг лиснат или стеблест зеленчук, свеж или разладен.

нетрајни добра

01.1.7.2 Плодоносен зеленчук, 
свеж или разладен

Вклучува: 
 - чили и пиперки; 
 - краставици и корнишони; 
 - модри патлиџани; 
 - домати; 
 - тикви; 
 - тиквички; 
 - друг плодоносен зеленчук, свеж или разладен.

нетрајни добра

01.1.7.3 Зелен мешункаст 
зеленчук, свеж или 
разладен

Вклучува: 
 - грав; 
 - грашок; 
 - бакла и коњски боб; 
 - соја; 
 - друг зелен мешункаст зеленчук, свеж или разладен.

нетрајни добра
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01.1.7.4 Друг зеленчук, свеж или 
разладен

Вклучува: 
 - моркови и репи; 
 - лук; 
 - кромид; 
 - праз и друг зеленчук од родот "Alliaceae"; 
 - друг коренест, луковиден и кртолест зеленчук; 
 - печурки и тартуфи; 
 - морски алги и други водни растенија; 
 - маслинки; 
 - друг зеленчук, н.д.м.; 
 - мешавини од зеленчук, свежи или разладени.

нетрајни добра

01.1.7.5 Кртолест зеленчук, 
плантажни банани и 
банани за готвење

Вклучува: 
 - сите видови на компири, вклучувајќи и слатки компири; 
 - касава; маниока и јука; 
 - јам; 
 - таро; 
 - јаутиа, исто така, позната како маланга, нов кокојам (new cocoyam), окумо 
(ocumo), таниа (tannia); 
 - плантажни банани и банани за готвење.  
Исто така, вклучува: 
 - арорут, лотосов корен, салеп, ерусалемски артичоки, чичока или топинамбур, 
црн крин (tacca). 
Исклучува: 
 - десертни банани (01.1.6.1).

нетрајни добра

01.1.7.6 Mешунки (сушени семиња 
од мешункасти растенија)

Сушен мешункаст зеленчук, лупен или со лушпа, кршен или некршен, но понатаму 
неприготвен. 
Вклучува: 
 - обичен грав и други видови на грав; 
 - бакла и коњски боб, исто така, познат и како "fava" боб; 
 - наут; 
 - леќа; 
 - грашок; 
 - папуда (црноок грав); 
 - голубски грашок; 
 - "bambara" грав; 
 - мешавини на мешунки (сушени семиња од мешункасти растенија).

нетрајни добра

01.1.7.7 Друг зеленчук, кртолест 
зеленчук, плантажни 
банани и банани за 
готвење, сушени и 
дехидрирани

Зеленчук, освен мешункаст зеленчук, кртолест зеленчук, плантажни банани и 
банани за готвење, сушени и дехидрирани. 
Вклучува: 
 - сушена соја; 
 - сушен компир; 
 - дехидриран лук и кромид. 
Исклучува: 
 - брашно од зеленчук (01.1.7.9).

нетрајни добра

01.1.7.8 Зеленчук, кртолест 
зеленчук, плантажни 
банани и банани за 
готвење, замрзнати

Вклучува: 
 - зеленчук од поткласата 01.1.7.1 до поткласата 01.1.7.4, замрзнат; 
 - кртолест зеленчук, замрзнат; 
 - плантажни банани и банани за готвење, замрзнати. 
Исклучува: 
 - замрзнати подготовки, како што се замрзнати компири (01.1.7.9).

нетрајни добра
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01.1.7.9 Зеленчук, кртолест 
зеленчук, плантажни 
банани, банани за готвење 
и мешунки (сушени 
семиња од мешункасти 
растенија) и други 
подготовки

Зеленчук, кртолест зеленчук, плантажни банани, банани за готвење и подготовки 
од мешунки (сушени семиња од мешункасти растенија), без оглед на тоа дали се 
или не се замрзнати. 
Вклучува: 
 - брашно од зеленчук, мешунки (сушени семиња од мешункасти растенија), 
кртолест зеленчук, плантажни банани и банани за готвење; 
 - конзервиран зеленчук; 
 - конзервирани маслинки, снегулки (лушпи) од зеленчук, пире од зеленчук, чипс и 
криспи од зеленчук; 
 - сецкани компири, замрзнати; 
 - концентрати од зеленчук; 
 - хомогенизирани подготовки; 
 - туршија од зеленчук. 
Исто така, вклучува: 
 - месо и плескавици (бургери) од соја, плескавици од зеленчук, тофу, темпе и 
други замени за месо направени од зеленчук и јаткасто овошје; 
 - kocho (рамен леб направен од ферментиран скроб од растението Enset); 
 - скроб од компир, тапиока, саго и други скробови. 
Исклучува: 
 - сејтан и други замени за месо направени од жита (01.1.1.9); 
 - готов зеленчук, приготвен, замрзнат или незамрзнат, вклучувајќи и други 
состојки, како што се сирење или месо/риба; готови супи (01.1.9.1); 
 - хомогенизирани подготовки како храна за бебиња (01.1.9.2); 
 - кулинарски билки и зачини (01.1.9.4); 
 - чорби и концентрати што содржат зеленчук (01.1.9.9); 
 - сокови од зеленчук (01.2.1.0).

нетрајни добра

01.1.8 Шеќер, слатки и десерти нетрајни добра

01.1.8.1 Шеќер од шеќерна трска и 
од шеќерна репка

Вклучува: 
 - шеќер од шеќерна трска или од шеќерна репка, суров или рафиниран, во прав, 
кристализиран или во коцки.

нетрајни добра

01.1.8.2 Друг шеќер и замени за 
шеќер

Вклучува: 
 - шеќер, освен шеќер од шеќерна трска и шеќерна репка (на пр., шеќер од кокос); 
 - стевија; 
 - гликоза и гликозен сируп; фруктоза и фруктозен сируп; 
 - лактоза и лактозен сируп; 
 - инвертен шеќер; 
 - вештачки мед, сахарин и други вештачки засладувачи; 
 - рафиниран шеќер од шеќерна трска или од шеќерна репка, во цврста форма, со 
додадени материи за ароматизација или за боење; 
 - шеќер од јавор и јаворов сируп; карамел; меласа; шеќери и шеќерни сирупи, 
н.д.м.

нетрајни добра

01.1.8.3 Џемови, овошни желеа, 
мармалади, овошни 
пиреа и пасти, мед

Вклучува: 
 - мед, џемови, мармалади, компоти, желеа, овошни пиреа и пасти. 
Исто така, вклучува: 
 - крем од лимoн и други овошни кремови.

нетрајни добра

01.1.8.4 Пире од јаткасто овошје, 
путер од јаткасто овошје и 
пасти од јаткасто овошје

Вклучува: 
 - путер од кикиритки; 
 - друг путер од јаткасто овошје, како што е: путер од бадеми, путер од индиски 
ореви, путер од лешници, путер од макадамија, путер од пекан ореви, путер од 
ф'стаци и путер од обични ореви.

нетрајни добра

01.1.8.5 Чоколадо, какао и 
прехранбени производи 
базирани на какао

Вклучува: 
 - какао (вклучувајќи и какао во зрна) и какао во прав, за сите намени; 
 - чоколадо во прачки или табли, вклучувајќи и бело чоколадо; 
 - прехранбени производи базирани на чоколадо и какао и десерт базиран на 
какао; 
 - кремови или намази базирани на чоколадо и какао; 
 - чоколадирани маршмелоа и чоколадирани желеа, доколку производот е 
составен главно од чоколадо. 
Исклучува: 
 - пијалаци базирани на какао и чоколадо (01.2.4.0).

нетрајни добра
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01.1.8.6 Мраз, сладолед и сорбе Вклучува: 
 - коцки мраз за пијалаци; 
 - сладолед и кулфи сладолед; 
 - сорбе; 
 - замрзнат јогурт; 
 - ice pop (сладолед на стапче). 
Исто така, вклучува: 
 - тофу сладолед. 
Исклучува: 
 - мраз за ладење (04.5.5.0).

нетрајни добра

01.1.8.9 Други производи од 
шеќер и десерти, н.д.м.

Вклучува: 
 - десерти, н.д.м.; 
 - зеленчук, овошје, јаткасто овошје, овошни лушпи и други делови од растенија, 
конзервирани со шеќер; 
 - гума за џвакање, тофи, лижавчиња, бонбони, пастили; 
 - други кондиторски производи. 
Исклучува: 
 - производи од шеќер базирани на какао и чоколадо (01.1.8.5).

нетрајни добра

01.1.9 Готова храна и други 
прехранбени производи, 
н.д.м.

нетрајни добра

01.1.9.1 Готова храна Подготвена храна и оброци кои можат да се јадат онака како што се или после 
загревање, но за кои не е потребно готвење. Тие содржат мешани состојки и може 
да бидат свежи, замрзнати или дехидрирани/инстант. Тие може да вклучуваат 
сосови и преливи кои особено кога храната е свежа, може да се достават во 
посебни кесички. Понекогаш, во пакетот се вклучени и вилушки, ножеви, лажици 
или стапчињата за еднократна употреба. 
Вклучува: 
 - претходно подготвени оброци што содржат полнети тестенини, ориз и други 
жита, како што се: јадења од кускус, вклучувајќи и зеленчук и/или месо, риба, 
сирење или други состојки; кнедли подготвени за јадење, равиоли, нудли и 
слично, со сос; 
 - готови јадења и оброци на база на претходно варено месо, замена за месо и/
или риба; ТВ вечери (спакуван замрзнат оброк); 
 - гарнирани салати и други подготвени јадења и оброци на база на зеленчук, 
мешунки (сушени семиња од мешункасти растенија) и компири, вклучувајќи и 
други состојки како што се месо, риба и сирење; 
 - сендвичи, пици, кишови, пити со месо или риба, замрзнати или незамрзнати; 
 - омлети, палачинки и други прехранбени производи на база на јајца коишто се 
претходно варени и сервирани како главно јадење; 
 - готови супи, вклучувајќи и дехидрирани и инстант супи и чорби; 
 - други готови оброци и јадења, н.д.м. 
Исклучува: 
 - леб и пекарски производи, колачи (01.1.1.3); 
 - макарони, нудли, кускус и слични производи од тестенини, неварени, без оглед 
на тоа дали се или не се полнети (01.1.1.5); 
 - сирење (01.1.4.5) и јогурт (01.1.4.6); 
 - замрзнати сецкани компири (01.1.7.9); 
 - сладолед (0.1.1.8.6) и други десерти, н.д.м. (01.1.8.9).

нетрајни добра

01.1.9.2 Храна за бебиња Храна која е исклучиво наменета за исхрана на бебиња. 
Вклучува: 
 - млеко за бебиња (млеко во прав, кондензирано и евапорирано млеко за 
бебиња); 
 - оризови житарки за бебиња и брашно за бебешки оброци; 
 - хомогенизирана храна за бебиња. 
Исклучува: 
 - жита и брашно кои не се исклучиво наменети за бебиња (01.1.1.1, 01.1.1.2); 
 - млеко во прав кое не е исклучиво наменето за бебиња (01.1.4.3); 
 - јогурт за деца (01.1.4.6); 
 - хомогенизирани препарати од овошје и зеленчук кои не се исклучиво наменети 
за бебиња (01.1.6.9, 01.1.7.9).

нетрајни добра
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01.1.9.3 Сол, кондименти и сосови Вклучува: 
 - сол, сосови, кондименти и зачини (сенф, мајонез, кечап, соја сос итн.), оцет. 
Исто така, вклучува: 
 - кокосово млеко за готвење. 
Исклучува: 
 - кокосово млеко за пиење (01.1.4.4); 
 - туршија од овошје и зеленчук (01.1.7.9).

нетрајни добра

01.1.9.4 Зачини, кулинарски билки 
и семиња

Вклучува: 
 - пипер, пименто, ѓумбир и други зачини; 
 - магдонос, рузмарин, мајчина душичка и други кулинарски билки; 
 - семе од афион, семе од сусам, семе од лен и други семиња. 
Исклучува: 
 - растителни масла (01.1.5.1); 
 - семиња за садење (09.3.1.2).

нетрајни добра

01.1.9.9 Други прехранбени 
производи, н.д.м.

Вклучува: 
 - шеќерна трска која се користи за екстрахирање на сокот или како закуска; 
 - подготвени прашоци за печиво и пекарски квасци, чорби, концентрати, коцки 
од бујон, основи (бази) за супа, агар-агар (желатин добиен од црвени алги), 
инстантни десертни подготовки; 
 - додатоци во исхраната и збогатени прехранбени производи.

нетрајни добра

01.2 БЕЗАЛКОХОЛНИ 
ПИЈАЛАЦИ

Безалкохолни пијалаци купени од страна на домаќинствата, без оглед на тоа каде 
се консумираат, освен пијалаци кои се нудат како дел од услугите за послужување 
на храна и пијалаци (оддел 11). 
Вклучува: 
 - пијалаци кои не содржат алкохол. 
Исклучува: 
 - млеко (01.1.4.1, 01.1.4.2, 01.1.4.3, 01.1.4.4); 
 - безалкохолно вино (02.1.2.1); 
 - безалкохолно пиво (02.1.3.0); 
 - безалкохолни пијалаци за непосредна потрошувачка како дел од услугите за 
послужување (11.1.1).

01.2.1 Сокови од овошје и 
зеленчук

Вклучува: 
 - сокови од овошје и зеленчук, неферментирани и без додаден алкохол, без оглед 
на тоа дали содржат или не содржат шеќер или други материи за засладување; 
 - концентрирани сокови и замрзнати сокови; 
 - сокови во прав. 
Исклучува: 
 - газирани сокови (01.2.6.0).

нетрајни добра

01.2.1.0 Сокови од овошје и 
зеленчук

Вклучува: 
 - сокови од овошје и зеленчук, неферментирани и без додаден алкохол, без оглед 
на тоа дали содржат или не содржат шеќер или други материи за засладување; 
 - концентрирани сокови и замрзнати сокови; 
 - сокови во прав. 
Исклучува: 
 - газирани сокови (01.2.6.0).

нетрајни добра

01.2.2 Кафе и замени за кафе Вклучува: 
 - кафе, без оглед на тоа дали е или не е со кофеин, пржено или мелено, вклучувајќи и 
инстант кафе; 
 - замени за кафе; 
 - екстракти, есенции и концентрати на кафе; 
 - подготовки за пијалаци на база на кафе. 
Исто така, вклучува: 
 - пржена цикорија и други пржени замени за кафе и нивни екстракти, есенции и 
концентрати. 
Исклучува: 
 - млеко ароматизирано со кафе (01.1.4.7).

нетрајни добра
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01.2.2.0 Кафе и замени за кафе Вклучува: 
 - кафе, без оглед на тоа дали е или не е со кофеин, пржено или мелено, вклучувајќи и 
инстант кафе; 
 - замени за кафе; 
 - екстракти, есенции и концентрати на кафе; 
 - подготовки за пијалаци на база на кафе. 
Исто така, вклучува: 
 - пржена цикорија и други пржени замени за кафе и нивни екстракти, есенции и 
концентрати. 
Исклучува: 
 - млеко ароматизирано со кафе (01.1.4.7).

нетрајни добра

01.2.3 Чај, мате-чај и други 
растителни производи за 
подготвување на напиток со 
попарување

Вклучува:
 - зелен чај (неферментиран), црн чај (ферментиран) и делумно ферментиран чај, мате-чај и 
други растителни производи за подготвување на напиток со попарување;
 - замени за чај и екстракти и есенции од чај.
Исто така, вклучува:
 - овошен чај и чај од билки;
 - чај од роибос;
 - инстант чај;
 - леден чај.

нетрајни добра

01.2.3.0 Чај, мате-чај и други 
растителни производи за 
подготвување на напиток со 
попарување

Вклучува:
 - зелен чај (неферментиран), црн чај (ферментиран) и делумно ферментиран чај, мате-чај и 
други растителни производи за подготвување на напиток со попарување;
 - замени за чај и екстракти и есенции од чај.
Исто така, вклучува:
 - овошен чај и чај од билки;
 - чај од роибос;
 - инстант чај;
 - леден чај.

нетрајни добра

01.2.4 Какао пијалаци Вклучува: 
 - пијалаци на база на какао и чоколадo. 
Исклучува: 
 - млеко ароматизирано со чоколадо или какао (01.1.4.7); 
 - какао во прав за сите намени; чоколадо во прачки или табли; прехранбени производи и 
десертни подготовки на база на какао (01.1.8.5).

нетрајни добра

01.2.4.0 Какао пијалаци Вклучува: 
 - пијалаци на база на какао и чоколадo. 
Исклучува: 
 - млеко ароматизирано со чоколадо или какао (01.1.4.7); 
 - какао во прав за сите намени; чоколадо во прачки или табли; прехранбени производи и 
десертни подготовки на база на какао (01.1.8.5).

нетрајни добра

01.2.5 Вода Минерална или изворска вода, негазирана или газирана, без додадени други состојки. 
Исклучува: 
 - ароматизирана вода (01.2.9.0).

нетрајни добра

01.2.5.0 Вода Минерална или изворска вода, негазирана или газирана, без додадени други состојки. 
Исклучува: 
 - ароматизирана вода (01.2.9.0).

нетрајни добра

01.2.6 Безалкохолни пијалаци Вклучува: 
 - безалкохолни пијалаци, како што се газирани пијалаци, лимонади и коли; 
 - газирани сокови. 
Исклучува: 
 - газирана вода (01.2.5.0); 
 - ароматизирана вода (01.2.9.0).

нетрајни добра

01.2.6.0 Безалкохолни пијалаци Вклучува: 
 - безалкохолни пијалаци, како што се газирани пијалаци, лимонади и коли; 
 - газирани сокови. 
Исклучува: 
 - газирана вода (01.2.5.0); 
 - ароматизирана вода (01.2.9.0).

нетрајни добра
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01.2.9 Други безалкохолни пијалаци Вклучува: 
 - ароматизирана вода; 
 - енергетски пијалаци, енергетски додатоци и протеини во прав за подготовка на пијалаци; 
 - сок од бреза, сок и пијалаци од алое вера; 
 - сирупи и концентрати за подготовка на пијалаци; 
 - други безалкохолни пијалаци.

нетрајни добра

01.2.9.0 Други безалкохолни пијалаци Вклучува: 
 - ароматизирана вода; 
 - енергетски пијалаци, енергетски додатоци и протеини во прав за подготовка на пијалаци; 
 - сок од бреза, сок и пијалаци од алое вера; 
 - сирупи и концентрати за подготовка на пијалаци; 
 - други безалкохолни пијалаци.

нетрајни добра

01.3 УСЛУГИ ЗА ПРЕРАБОТКА НА 
ПРИМАРНИ СТОКИ ЗА ХРАНА 
И БЕЗАЛКОХОЛНИ ПИЈАЛАЦИ

Набавени услуги за преработка на примарни производи обезбедени од страна на 
домаќинствата, за производство на храна и безалкохолни пијалаци, за сопствена финална 
потрошувачка на домаќинствата.

01.3.0 Услуги за преработка на 
примарни стоки за храна и 
безалкохолни пијалаци

Набавени услуги за преработка на примарни производи обезбедени од страна на 
домаќинствата, за производство на храна и безалкохолни пијалаци, за сопствена финална 
потрошувачка на домаќинствата. 
Вклучува: 
 - мелење на жита за производство на брашно; 
 - пресување на масло; 
 - услуги за дробење и пресување на овошје/зеленчук, за производство на сокови. 
Исклучува: 
 - преработка на храна за деловни цели (не е во опфатот на КЛПН (COICOP)); 
 - услуги за дробење и пресување на овошје/зеленчук, за производство на алкохолни 
пијалаци (02.2.1.0).

услуги

01.3.0.0 Услуги за преработка на 
примарни стоки за храна и 
безалкохолни пијалаци

Набавени услуги за преработка на примарни производи обезбедени од страна на 
домаќинствата, за производство на храна и безалкохолни пијалаци, за сопствена финална 
потрошувачка на домаќинствата. 
Вклучува: 
 - мелење на жита за производство на брашно; 
 - пресување на масло; 
 - услуги за дробење и пресување на овошје/зеленчук, за производство на сокови. 
Исклучува: 
 - преработка на храна за деловни цели (не е во опфатот на КЛПН (COICOP)); 
 - услуги за дробење и пресување на овошје/зеленчук, за производство на алкохолни 
пијалаци (02.2.1.0).

услуги
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02 АЛКОХОЛНИ ПИЈАЛАЦИ, 
ТУТУН И НАРКОТИЦИ

Одделот 02 опфаќа набавка на алкохолни пијалаци (02.1), тутунски производи (02.3) и 
наркотици (02.4), без оглед на тоа каде се консумираат, но не се нудат како дел од услугите 
за послужување на храна и пијалаци. 
Одделот 02, исто така, вклучува и пијалаци со мал процент на алкохол и безалкохолни 
пијалаци, кои се обично алкохолни, како што е безалкохолното пиво. Услугите за 
производство на алкохол за сопствена потрошувачка (02.2), исто така, се вклучени во овој 
оддел. 
Одделот 02 не опфаќа алкохолни пијалаци набавени за непосредна потрошувачка во хотели, 
ресторани, кафулиња, барови, киосци, улични продавачи, автоматски вендинг машини итн. 
(11.1.1).

02.1 АЛКОХОЛНИ ПИЈАЛАЦИ Пијалаците класифицирани тука вклучуваат пијалаци со мал процент на алкохол или 
безалкохолни пијалаци кои обично содржат малку алкохол.

02.1.1 Жестоки и дестилирани 
алкохолни пијалаци

Вклучува: 
 - бренди "Еaux-de-vie", ликери и други жестоки алкохолни пијалаци со висока содржина на 
алкохол; 
 - медовина; 
 - комова ракија, како што е "pisco", "grappa", "marc" и др.; 
 - аперитиви, освен аперитиви врз база на вино. 
Исклучува: 
 - аперитиви врз база на вино (02.1.2.1, 02.1.2.2).

нетрајни добра

02.1.1.0 Жестоки и дестилирани 
алкохолни пијалаци

Вклучува: 
 - бренди "Еaux-de-vie", ликери и други жестоки алкохолни пијалаци со висока содржина на 
алкохол; 
 - медовина; 
 - комова ракија, како што е "pisco", "grappa", "marc" и др.; 
 - аперитиви, освен аперитиви врз база на вино. 
Исклучува: 
 - аперитиви врз база на вино (02.1.2.1, 02.1.2.2).

нетрајни добра

02.1.2 Вино Вклучува: 
 - вино сајдер (од јаболка) и вино пери (од крушки), вклучувајќи и саке; 
 - аперитиви врз база на вино, зајакнати вина, шампањ и други пенливи вина; 
 - ледено вино или "ice-wine"; 
 - вино со мал процент на алкохол и безалкохолно вино; 
 - аперитиви врз база на вино.

нетрајни добра

02.1.2.1 Вино од грозје Вклучува: 
 - вино од грозје; 
 - зајакнати вина, како што се вермут, шери, порта вино; 
 - шампањ и други пенливи вина од грозје; 
 - ледено вино или "ice-wine"; 
 - вино со мал процент на алкохол и безалкохолно вино; 
 - аперитиви врз база на вино.

нетрајни добра

02.1.2.2 Вино, друго Вклучува: 
 - вино сајдер (од јаболка) и вино пери (од крушки), вклучувајќи и саке.

нетрајни добра

02.1.3 Пиво Вклучува: 
 - сите видови на пиво, како што се Ale, Lager, Stout и Porter; 
 - пиво со мал процент на алкохол и безалкохолно пиво.

нетрајни добра

02.1.3.0 Пиво Вклучува: 
 - сите видови на пиво, како што се Ale, Lager, Stout и Porter; 
 - пиво со мал процент на алкохол и безалкохолно пиво.

нетрајни добра

02.1.9 Други алкохолни пијалаци Вклучува: 
 - мешани пијалаци на база на алкохол, како што се мешани алкохолни пијалаци 
(alcopops) на база на сода-вода или минерална вода; 
 - сенди (мешавина на пиво и сода-вода со вкус на ѓумбир), кола-пиво, радлер.

нетрајни добра

02.1.9.0 Други алкохолни пијалаци Вклучува: 
 - мешани пијалаци на база на алкохол, како што се мешани алкохолни пијалаци 
(alcopops) на база на сода-вода или минерална вода; 
 - сенди (мешавина на пиво и сода-вода со вкус на ѓумбир), кола-пиво, радлер.

нетрајни добра
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02.2 УСЛУГИ ЗА 
ПРОИЗВОДСТВО НА 
АЛКОХОЛ

Набавени услуги за преработка на примарни производи обезбедени од страна на 
домаќинствата, за производство на алкохол за сопствена финална потрошувачка 
на домаќинствата.

02.2.0 Услуги за производство на 
алкохол

Набавени услуги за преработка на примарни производи обезбедени од страна на 
домаќинствата, за производство на алкохол за сопствена финална потрошувачка 
на домаќинствата. 
Вклучува: 
 - услуги за дробење и пресување на овошје/зеленчук за производство на 
алкохолни пијалaци; 
 - услуги за дестилација и ферментација; 
 - пиварски услуги; 
 - услуги за созревање и флаширање. 

услуги

02.2.0.0 Услуги за производство на 
алкохол

Набавени услуги за преработка на примарни производи обезбедени од страна на 
домаќинствата, за производство на алкохол за сопствена финална потрошувачка 
на домаќинствата. 
Вклучува: 
 - услуги за дробење и пресување на овошје/зеленчук за производство на 
алкохолни пијалaци; 
 - услуги за дестилација и ферментација; 
 - пиварски услуги; 
 - услуги за созревање и флаширање. 

услуги

02.3 ТУТУН Оваа група ги опфаќа сите набавки на тутун и тутунски производи од страна на 
домаќинствата, вклучувајќи и набавка на тутун во ресторани, кафулиња, барови, 
бензински пумпи и слично, бидејќи на овие места нема додадена вредност или 
услуга за продадените тутунски производи. Консумирањето на тутун преку цевки 
од шиша или наргиле на места како што се ресторани, кафулиња или барови е 
вклучена во оддел 11, бидејќи местото на консумација ја обезбедува услугата. 
Во оваа група се вклучени и полнилата за електронските цигари, иако не содржат 
тутун, бидејќи тие се замена за пушењето на тутунски производи.

02.3.0 Тутун Вклучува: 
 - цигари, тутун за цигари и тутун во лист; 
 - хартии за цигари и филтри за еднократна употреба кои се консумираат со 
цигарата; 
 - пури, тутун за луле, тутун за џвакање или бурмут; 
 - полнила за електронски цигари, со или без никотин; 
 - тутун што се консумира преку цевки од шишa или наргиле, доколку се 
консумира дома; 
 - тутун што се набавува во барови и ресторани, под услов да не се наплаќа 
надоместок за услугата. 
Исклучува: 
 - тутун што се консумира преку цевки од шишa или наргиле во ресторани, 
кафулиња, салони за шиша (11.1.1); 
 - други предмети за пушачи; електронски уреди за цигари (13.2.9.1).

нетрајни добра

02.3.0.1 Цигари Вклучува: 
 - цигари; 
 - цигари што се купени во барови и ресторани, под услов да не се наплаќа 
надоместок за услугата.

нетрајни добра

02.3.0.2 Пури Вклучува: 
 - пури; 
 - пури кои се набавени во барови и ресторани, под услов да не се наплаќа 
надоместок за услугата.

нетрајни добра
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02.3.0.9 Други тутунски производи Вклучува: 
 - тутун за луле, тутун за џвакање, мешавини за наргиле, снус (парен тутун) или 
бурмут; 
 - тутун за цигари и тутун во лист; 
 - хартии за цигари и филтри за еднократна употреба кои се употребуваат со 
цигарата; 
 - полнила за електронски цигари, со или без никотин; 
 - тутун што се консумира преку цевки од шиша или наргиле, доколку се 
консумира дома. 
Исклучува: 
 - тутун што се консумира преку цевки од шишa или наргиле, во ресторани, 
кафулиња, салони за шиша (11.1.1); 
 - други предмети за пушачи; уреди за електронски цигари (13.2.9.1).

нетрајни добра

02.4 НАРКОТИЦИ Оваа група ги опфаќа сите наркотици набавени од страна на домаќинствата, 
легални и нелегални.

02.4.0 Наркотици Вклучува: 
 - марихуана, опиум, кокаин и нивни деривати; 
 - други наркотици на растителна база, како што се кола ореви, кава, кат (Catha 
edulis), бетел лисја, псилоцибин (халуциногени) печурки и бетел ореви; 
 - други наркотици, вклучувајќи и хемикалии и синтетички дроги. 
Исклучува: 
 - наркотици за медицински цели (06.1.1.1); 
 - подготвени цигари од марихуана и лулиња што содржат марихуана, хашиш или 
слични наркотици набавени во кафетерии за непосредна потрошувачка (11.1.1.1). 

нетрајни добра

02.4.0.0 Наркотици Вклучува: 
 - марихуана, опиум, кокаин и нивни деривати; 
 - други наркотици на растителна база, како што се кола ореви, кава, кат (Catha 
edulis), бетел лисја, псилоцибин (халуциногени) печурки и бетел ореви; 
 - други наркотици, вклучувајќи и хемикалии и синтетички дроги. 
Исклучува: 
 - наркотици за медицински цели (06.1.1.1); 
 - подготвени цигари од марихуана и лулиња што содржат марихуана, хашиш или 
слични наркотици набавени во кафетерии за непосредна потрошувачка (11.1.1.1). 

нетрајни добра
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03 ОБЛЕКА И ОБУВКИ Одделот 03 ги опфаќа сите материјали за облека, облека, предмети и прибори 
(03.1), обувки (03.2) и сродни услуги, вклучувајќи и чистење, поправка и 
изнајмување на облека (03.1.4) и обувки (03.2.2). Купувањето на користена облека 
и обувки треба да биде вклучено во истите класи како и новите артикли бидејќи 
намената е иста. Унисекс облеката и обувките треба да се класифицираат според 
полот на лицето кое ги носи. 
Одделот 03 не ги опфаќа специјалните обувки за спорт и спортски игри (09.2.2.1).

03.1 ОБЛЕКА Облеката класифицирана во оваа група ги опфаќа материјалите купени за да 
бидат трансформирани во облека, облека, додатоците и услугите поврзани со 
облеката. 
Изработката по мерка се однесува на услугата за обезбедување облека по мерка, 
кога продавачот ги набавува сите материјали и се вклучува во класата 03.1.2 
(Облека), бидејќи цената на облеката обично ја надминува цената на услугата. 
Шиењето на облека се однесува на креирање на облека каде главниот материјал 
го набавува купувачот и е класифицирано во класата 03.1.4 (Чистење, поправка, 
шиење и изнајмување на облека), бидејќи услугата е поголем трошок.

03.1.1 Материјали за облека Вклучува: 
 - материјали за облека од природни влакна, синтетички влакна и нивни 
мешавини; 
 - кожа, крзно, леплива трака, вата и филц за полнење за изработка на облека. 
Исклучува: 
 - ткаенини за мебел (05.2.1.1).

полутрајни 
добра

03.1.1.0 Материјали за облека Вклучува: 
 - материјали за облека од природни влакна, синтетички влакна и нивни 
мешавини; 
 - кожа, крзно, леплива трака, вата и филц за полнење за изработка на облека. 
Исклучува: 
 - ткаенини за мебел (05.2.1.1).

полутрајни 
добра

03.1.2 Облека Облека за мажи или момчиња, жени или девојчиња и за бебиња, конфекциска 
или изработена по мерка, од сите видови на материјали (вклучувајќи и кожа, 
крзно, пластика и гума), за секојдневно носење, за спорт или за работа. 
Вклучува: 
 - пелерини, капути, мантили за дожд, ветровки со качулка, виндјакни со качулка 
(парка), блузони, кратки јакни, панталони, елеци, одела, костуми, фустани, сукњи 
итн.; 
 - кошули, блузи, пуловери, џемпери, кардигани, шорцеви, костими за капење, 
тренерки, тренерки за џогирање, дуксери, Т-маици, трикоа итн.; 
 - поткошули, гаќи, кратки чорапи, хулахоп чорапи, хеланки, потсукњи, градници, 
гаќички, слип гаќички, мидери, корсети, боди со чорапи итн.; 
 - пижами, ноќници, домашни наметки, пењоари, бањарки итн.; 
 - традиционална облека. 
Исклучува: 
 - кројачки услуги кога клиентот го набавува материјалот (03.1.4.2); 
 - медицински производи, како што се еластични чорапи за вени (06.1.2.2); 
 - пелени за бебиња (13.2.9.1).

полутрајни 
добра

03.1.2.1 Облека за мажи или 
момчиња 

Облека за мажи или момчиња, конфекциска или изработена по мерка, од сите 
видови на материјали (вклучувајќи и кожа, крзно, пластика и гума), за секојдневно 
носење, за спорт или за работа. 
Вклучува: 
 - пелерини, капути, мантили за дожд, ветровки со качулка, виндјакни со качулка 
(парка), кратки јакни, панталони, елеци, одела, костуми итн.; 
 - кошули, пуловери, џемпери, кардигани, шорцеви, костими за капење, тренерки, 
тренерки за џогирање, дуксери, Т-маици, трикоа итн.; 
 - традиционална облека; 
 - поткошули, гаќи, кратки чорапи итн.; 
 - пижами, пењоари, бањарки итн. 
Исклучува: 
 - облека за доенчиња (од 0 до 2 години) (03.1.2.3); 
 - кројачки услуги кога клиентот го набавува материјалот (03.1.4.2).

полутрајни 
добра
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03.1.2.2 Облека за жени или 
девојчиња 

Облека за жени или девојчиња, конфекциска или изработена по мерка, од сите 
видови на материјали (вклучувајќи и кожа, крзно, пластика и гума), за секојдневно 
носење, за спорт или за работа. 
Вклучува: 
 - пелерини, капути, мантили за дожд, ветровки со качулка, виндјакни со качулка 
(парка), блузони, кратки јакни, панталони, елеци, одела, костуми, фустани, 
здолништа итн.; 
 - кошули, блузи, пуловери, џемпери, кардигани, шорцеви, костими за капење, 
тренерки, тренерки за џогирање, дуксери, Т-маици, трикоа итн.; 
 - традиционална облека; 
 - поткошули, гаќи, кратки чорапи, хулахоп чорапи, хеланки, потсукњи, градници, 
гаќички, слип гаќички, мидери, корсети, боди со чорапи итн.; 
 - пижами, ноќници, домашни наметки, пењоари, бањарки итн. 
Исклучува: 
 - облека за доенчиња (од 0 до 2 години) (03.1.2.3); 
 - кројачки услуги кога клиентот го набавува материјалот (03.1.4.2)

полутрајни 
добра

03.1.2.3 Облека за доенчиња  
(од 0 до 2 години)

Облека за доенчиња и бебиња (од 0 до 2 години), конфекциска или изработена по 
мерка, од сите видови на материјали. 
Вклучува: 
 - мантили за дожд, ветровки со качулка, виндјакни со качулка (парка), блузони, 
кратки јакни, панталони, елеци, одела, костуми, фустани, здолништа итн.; 
 - поткошули, гаќи, кратки чорапи, хулахоп чорапи, хеланки итн.; 
 - пижами, ноќници, пењоари, бањарки итн. 
Исклучува: 
 - кројачки услуги кога клиентот го набавува материјалот (03.1.4.2).

полутрајни 
добра

03.1.2.4 Училишни униформи Вклучува: 
 - училишни униформи.

полутрајни 
добра

03.1.3 Друга облека и прибор за 
облека

Вклучува: 
 - вратоврски, марамчиња, шалови, ракавици, ракавици со еден прст или без 
прсти, муфови, ремени, нараменици (трегери), престилки, работни наметки, 
бебешки лигавчиња, штитници за ракави, шапки, капи, беретки, женски шапки без 
обод итн.; 
 - конец за шиење, предиво за плетење и прибор за изработка на облека, како што 
се токи, копчиња, друкери (нитни), патенти, украсни ленти, врвки, украси итн. 
Исто така, вклучува: 
 - ракавици за работа. 
Исклучува: 
 - обични игли, безопасни игли, игли за шиење, игли за плетење, напрстоци; 
гумени ракавици и други производи од гума; градинарски ракавици (05.6.1.9); 
 - заштитни капи за спорт; друга заштитна опрема за спорт, како што се елеци 
за спасување, боксерски и други спортски ракавици, штитници за тело, појаси, 
потпорници итн. (09.2.2.1); 
 - хартиени марамчиња (13.1.2.0); 
 - часовници, накит, манжетни за кошули, игли за кравати (13.2.1.1); 
 - стапови за одење или бастуни, чадори и чадори за сонце, ладала (лепези), 
приврзоци за клучеви (13.2.9.1).

полутрајни 
добра

03.1.3.1 Друга облека Вклучува: 
 - вратоврски, марамчиња, шалови, ракавици, ракавици со еден прст или без 
прсти, муфови, ремени, нараменици (трегери), престилки, работни наметки, 
бебешки лигавчиња, штитници за ракави, шапки, капи, беретки, женски шапки без 
обод итн. 
Исто така, вклучува: 
 - ракавици за работа. 
Исклучува: 
 - обични игли, безопасни игли, игли за шиење, игли за плетење, напрстоци; 
гумени ракавици и други производи од гума; градинарски ракавици (05.6.1.9); 
 - заштитни капи за спорт; друга заштитна опрема за спорт, како што се елеци 
за спасување, боксерски и други спортски ракавици, штитници за тело, појаси, 
потпорници итн. (09.2.2.1); 
 - хартиени марамчиња (13.1.2.0); 
 - часовници, накит, манжетни за кошули, игли за кравати (13.2.1.1); 
 - стапови за одење или бастуни, чадори и чадори за сонце, ладала (лепези), 
приврзоци за клучеви (13.2.9.1).

полутрајни 
добра
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03.1.3.2 Прибор за облека Вклучува: 
 - конец за шиење, предиво за плетење и прибор за изработка на облека, како што 
се токи, копчиња, друкери (нитни), патенти, украсни ленти, врвки, украси итн.

полутрајни 
добра

03.1.4 Чистење, поправка, 
шиење и изнајмување на 
облека

Цената на материјалите е вклучена само доколку материјалите не се фактурираат 
одделно. 
Вклучува: 
 - хемиско чистење, перење и бојадисување на облека; 
 - крпење, поправка и ремоделирање на облека; 
 - кројачки услуги кога клиентот го набавува материјалот; 
 - изнајмување на облека. 
Исклучува: 
 - материјали, нишки и друг прибор купени од страна на домаќинствата со намера 
самите да ги извршат поправките (03.1.1.0, 03.1.3.2); 
 - облека изработена по мерка (03.1.2.1, 03.1.2.2, 03.1.2.3, 03.1.2.4); 
 - поправка на постелнина и друг текстил за домаќинство (05.2.2.0); 
 - хемиско чистење, перење, бојадисување и изнајмување на постелнина и друг 
текстил за домаќинство (05.6.2.9).

услуги

03.1.4.1 Чистење на облека Вклучува: 
 - хемиско чистење, перење и бојадисување на облека. 
Исклучува: 
 - хемиско чистење, перење, бојадисување и изнајмување на постелнина и друг 
текстил за домаќинство (05.6.2.9).

услуги

03.1.4.2 Поправка, шиење и 
изнајмување на облека

Цената на материјалите е вклучена само доколку материјалите не се фактурираат 
одделно. 
Вклучува: 
 - крпење, поправка и ремоделирање на облека; 
 - кројачки услуги кога клиентот го набавува материјалот; 
 - изнајмување на облека. 
Исклучува: 
 - материјали, нишки и друг прибор купени од страна на домаќинствата со намера 
самите да ги извршат поправките (03.1.1.0, 03.1.3.2); 
 - облека направена по мерка (03.1.2.1, 03.1.2.2, 03.1.2.3, 03.1.2.4); 
 - поправка на постелнина и друг текстил за домаќинство (05.2.2.0).

услуги

03.2 ОБУВКИ Оваа група ги опфаќа сите обувки, поделени на обувки за мажи, обувки за жени и 
обувки за доенчиња и деца и услугите поврзани со обувки. Специјалните обувки 
за спорт се класифицирани во оддел 09 (Рекреација и култура).

03.2.1 Чевли и други обувки Вклучува: 
 - сите обувки за мажи, жени, доенчиња и деца, готов производ или изработени 
по мерка, вклучувајќи и спортски обувки прикладни за секој ден или за користење 
во слободно време (обувки за џогирање, за крос-тренинг, за тенис, за кошарка, за 
веслање итн.). 
 - гамаши и слични производи; врвки за чевли; делови од обувки, како што се 
потпетици, ѓонови итн., купени од страна на домаќинствата со намера самите да 
ги поправат обувките. 
Исклучува: 
 - полир-пасти, креми и други производи за чистење на чевли (05.6.1.1); 
 - ортопедски обувки (06.1.3.3); 
 - специјални обувки за спортски игри (обувки за скијање, обувки за фудбал-
копачки, чевли за голф и други обувки опремени со лизгалки, ролери, шила, 
крампони итн.), штитници за потколеници, крикет влошки и друга заштитна 
облека за спорт (09.2.2.1).

полутрајни 
добра
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03.2.1.1 Обувки за мажи Вклучува: 
 - сите обувки за мажи, готов производ или изработени по мерка. 
Исто така, вклучува: 
 - гамаши и слични производи; 
 - врвки за чевли; 
 - делови од обувки, како што се потпетици, ѓонови итн., купени од страна на 
домаќинствата со намера самите да ги поправат обувките; 
 - спортски обувки соодветни за секој ден или за користење во слободно време 
(обувки за џогирање, за крос-тренинг, за тенис, за кошарка, за веслање итн.). 
Исклучува: 
 - чистење, поправка и изнајмување на обувки (03.2.2.0); 
 - полир-пасти, креми и други производи за чистење на чевли (05.6.1.1); 
 - ортопедски обувки (06.1.3.3); 
 - специјални обувки за спортски игри (обувки за скијање, обувки за фудбал-
копачки, чевли за голф и други обувки опремени со лизгалки, ролери, шила, 
крампони итн.), штитници за потколеници, крикет влошки и друга заштитна 
облека за спорт (09.2.2.1).

полутрајни 
добра

03.2.1.2 Обувки за жени Вклучува: 
 - сите обувки за жени, готов производ или изработени по мерка. 
Исто така, вклучува: 
 - гамаши и слични производи; 
 - врвки за чевли; 
 - делови од обувки, како што се потпетици, ѓонови итн., купени од страна на 
домаќинствата со намера самите да ги поправат обувките; 
 - спортски обувки соодветни за секој ден или за користење во слободно време 
(обувки за џогирање, за крос-тренинг, за тенис, за кошарка, за веслање итн.).  
Исклучува: 
 - чистење, поправка и изнајмување на обувки (03.2.2.0); 
 - полир-пасти, креми и други производи за чистење на чевли (05.6.1.1); 
 - ортопедски обувки (06.1.3.3); 
 - специјални обувки за спортски игри (обувки за скијање, обувки за фудбал-
копачки, чевли за голф и други обувки опремени со лизгалки, ролери, шила, 
крампони итн.), штитници за потколеници, крикет влошки и друга заштитна 
облека за спорт (09.2.2.1).

полутрајни 
добра

03.2.1.3 Обувки за доенчиња и 
деца 

Вклучува: 
 - сите обувки за доенчиња и деца (под 13 години), готов производ или изработени 
по мерка. 
Исто така, вклучува: 
 - гамаши и слични производи; 
 - врвки за чевли; 
 - делови од обувки, како што се потпетици, ѓонови итн., купени од страна на 
домаќинствата со намера самите да ги поправат чевлите; 
 - спортски обувки соодветни за секој ден или за користење во слободно време 
(патики за џогирање, за крос-тренинг, за тенис, за кошарка, за веслање итн.); 
 - чизми за бебиња изработени од ткаенина или од овча кожа. 
Исклучува: 
 - чистење, поправка и изнајмување на обувки (03.2.2.0); 
 - полир-пасти, креми и други производи за чистење на чевли (05.6.1.1); 
 - ортопедски обувки (06.1.3.3); 
 - специјални обувки за спортски игри (обувки за скијање, обувки за фудбал-
копачки, чевли за голф и други обувки опремени со лизгалки, ролери, шила, 
крампони итн.), штитници за потколеници, крикет влошки и друга заштитна 
облека за спорт (09.2.2.1).

полутрајни 
добра
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03.2.2 Чистење, поправка и 
изнајмување на обувки

Цената на материјалите е вклучена само доколку материјалите не се фактурираат 
одделно. 
Вклучува: 
 - поправка на обувки; 
 - услуги за чистење на чевли; 
 - боjадисување на чевли; 
 - изнајмување на обувки. 
Исклучува: 
 - делови од обувки, како што се потпетици, ѓонови итн., купени од страна на 
домаќинствата со намера сами да ги поправат обувките; 
 - полир-пасти, креми и други производи за чистење на чевли (05.6.1.1); 
 - изнајмување и поправка на специјални обувки за спортски игри (обувки за 
скијање, обувки за фудбал-копачки, чевли за голф и други обувки опремени со 
лизгалки, ролери, шила, крампони итн.) (09.4.4.0).

услуги

03.2.2.0 Чистење, поправка и 
изнајмување на обувки

Цената на материјалите е вклучена само доколку материјалите не се фактурираат 
одделно. 
Вклучува: 
 - поправка на обувки; 
 - услуги за чистење на чевли; 
 - боjадисување на чевли; 
 - изнајмување на обувки. 
Исклучува: 
 - делови од обувки, како што се потпетици, ѓонови итн., купени од страна на 
домаќинствата со намера сами да ги поправат обувките; 
 - полир-пасти, креми и други производи за чистење на чевли (05.6.1.1); 
 - изнајмување и поправка на специјални обувки за спортски игри (обувки за 
скијање, обувки за фудбал-копачки, чевли за голф и други обувки опремени со 
лизгалки, ролери, шила, крампони итн.) (09.4.4.0).

услуги
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04 ДОМУВАЊЕ, ВОДА, 
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА, 
ГАС И ДРУГИ ГОРИВА

Одделот 04 ги опфаќа стоките и услугите за користење во куќа или живеалиште, 
нивното одржување и поправки, снабдувањето со вода и разни услуги поврзани 
со живеалиштето и енергијата што се користи за греење или ладење. Реалните и 
импутираните наемнини (според националните сметки (SNA 2008)) за главните 
или секундарните престојувалишта се соодветно класифицирани во групите 04.1 
и 04.2. 
Одржувањето, поправката и обезбедувањето на живеалиштетo вклучуваат 
материјали за поправка купени со намера сами да ги преземат поправките и 
одржувањето, како и услуги за поправка обезбедени од претпријатија. Треба да 
се напомене дека во групата 04.3 се опфатени само трошоците за материјали 
и услугите за помали поправки. Трошоците за материјали и услуги за големо 
одржување и поправка не се дел од трошоците за индивидуална потрошувачка 
на домаќинствата и затоа не се опфатени во класификацијата. Ова особено се 
однесува на сопствениците-закупци; станарите нема да направат такви трошоци 
за големо одржување и поправки, бидејќи не се сопственици на живеалиштето.

04.1 РЕАЛНИ НАЕМНИНИ ЗА 
ДОМУВАЊЕ

Наемнините вообичаено вклучуваат плаќање на надомест за користење на 
земјиштето на кое се наоѓа имотот, живеалиштето кое се користи, уредите и 
опремата за греење, водовод, осветлување итн. и во случај живеалиштето да е 
наместено и надомест за користење на мебелот. 
Наемнините, исто така, вклучуваат плаќање на надомест за користење на 
гаража за да се обезбеди услуга на паркирање заедно со изнајмувањето на 
живеалиштето. 
Гаражата не мора да биде физички поврзана со живеалиштето, ниту, пак, мора да 
биде изнајмена од истиот сопственик. 
Наемнините не вклучуваат плаќање на надоместок за користење на гаража 
или паркинг-простор при што не се обезбедува услуга на паркирање заедно со 
изнајмувањето на живеалиштето (07.2.4). Тие не вклучуваат ниту надоместоци 
за водоснабдување (04.4.1), собирање на отпад (04.4.2) и собирање на отпадна 
вода (04.4.3); надоместоци на косопствениците за чување, градинарство, чистење 
на скалишен простор, греење и осветлување, одржување на лифтови и отвори 
(цевки) за отстранување на отпадоци и слично, во згради со повеќе станови 
(04.4.4); надоместоци за електрична енергија (04.5.1) и гас (04.5.2); надоместоци 
за греење и топла вода испорачани од топлани (04.5.5). 
Секое домаќинство има главно живеалиште (понекогаш, исто така, се означува 
како главен или примарен дом), обично дефинирано во однос на времето 
поминато во него, чија локација ја дефинира земјата на престојување и местото 
на вообичаеното престојување на ова домаќинство и на сите негови членови. Сите 
други живеалишта (во сопственост или изнајмени од страна на домаќинството), се 
сметаат за секундарни живеалишта. 
Вклучува: 
 - реални наемнини платени од страна на станарите или потстанарите кои живеат 
во неопремени или опремени простории како нивно главно престојувалиште. 
Исто така, вклучува: 
 - плаќања од страна на домаќинствата кои живеат во соба во хотел или пансион 
како нивно главно престојувалиште. 
Исклучува: 
 - услуги за сместување во образовни установи и хостели (11.2.0.9); 
 - пензионерски домови за стари лица (13.3.0.2).

04.1.1 Реални наемнини кои 
ги плаќаат станарите за 
главното престојувалиште

Вклучува: 
 - реални наемнини платени од страна на станарите или потстанарите кои живеат 
во неопремени или опремени простории како нивно главно престојувалиште. 
Исто така, вклучува: 
 - плаќања од страна на домаќинствата кои живеат во соба во хотел или пансион 
како нивно главно престојувалиште. 
Исклучува: 
 - изнајмување на гаража со цел обезбедување на услуга за паркирање и 
складирање заедно со изнајмување на живеалиштето (04.1.2.2); 
 - услуги за сместување во образовни установи и хостели (11.2.0.9); 
 - пензионерски домови за стари лица (13.3.0.2).

услуги
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04.1.1.0 Реални наемнини кои 
ги плаќаат станарите за 
главното престојувалиште

Вклучува: 
 - реални наемнини платени од страна на станарите или потстанарите кои живеат 
во неопремени или опремени простории како нивно главно престојувалиште. 
Исто така, вклучува: 
 - плаќања од страна на домаќинствата кои живеат во соба во хотел или пансион 
како нивно главно престојувалиште. 
Исклучува: 
 - изнајмување на гаража со цел обезбедување на услуга за паркирање и 
складирање заедно со изнајмување на живеалиштето (04.1.2.2); 
 - услуги за сместување во образовни установи и хостели (11.2.0.9); 
 - пензионерски домови за стари лица (13.3.0.2).

услуги

04.1.2 Други реални наемнини Вклучува: 
 - реални наемнини платени за секундарни престојувалишта; 
 - наемнини за единици за складирање; 
 - наемнини за гаража. 
Исклучува: 
 - услуги за сместување во туристички населби и туристички центри (11.2.0.2).

услуги

04.1.2.1 Реални наемнини кои 
ги плаќаат станарите 
за секундарнo 
престојувалиште

Вклучува: 
 - реални наемнини платени за секундарно престојувалиште. 
Исклучува: 
 - услуги за сместување во туристички населби и туристички центри (11.2.0.2).

услуги

04.1.2.2 Наемнини за гаража и 
други наемнини кои ги 
плаќаат станарите

Плаќања на наемнини за користење на гаража со што се обезбедува услуга за 
паркирање и складирање заедно со изнајмување на живеалиштето. Гаражата или 
складиштето не мора да бидат физички поврзани со живеалиштето, ниту, пак, 
мора да бидат изнајмени од ист сопственик. 
Вклучува: 
 - наемнини за гаража поврзана со живеалиштето; 
 - наемнини за единици за самоскладирање. 
Исклучува: 
 - плаќање на надоместок за користење на гаражи или паркинг-простор при што 
не се обезбедува услуга на паркирање заедно со изнајмување на живеалиштето 
(07.2.4.1); 
 - складирање на мебел и други лични предмети (долгорочно) (07.4.9.1).

услуги

04.2 ИМПУТИРАНИ НАЕМНИНИ 
ЗА ДОМУВАЊЕ

Лицата кои поседуваат живеалишта во кои живеат се третираат како сопственици 
на некорпоративни претпријатија кои нудат услуги за домување кои ги користи 
домаќинството на кое сопственикот му припаѓа. Произведените услуги за 
домување се сметаат за еднакви по вредност на наемнините кои би се плаќале на 
пазарот за сместување со иста големина, квалитет и вид. Импутираните вредности 
на услугите за домување се евидентираат како трошоци за финална потрошувачка 
на сопствениците. Импутираните наемнини вообичаено вклучуваат вредност за 
користење на земјиштето на кое се наоѓа имотот, живеалиштето кое се користи, 
уредите и опремата за греење, водоводот, осветлувањето итн. Импутираните 
наемнини, исто така, вклучуваат и користење на гаража за да се обезбеди услуга 
на паркирање заедно со изнајмување на живеалиштето. Гаражата не мора да 
биде физички поврзана со живеалиштето. 
Импутираните наемнините не вклучуваат плаќање на надоместок за користење 
на гаражи или паркинг-простор кои не се поврзани со живеалиштето (07.2.4). 
Тие не вклучуваат ниту надоместоци за водоснабдување (04.4.1), собирање на 
отпад (04.4.2) и собирање на отпадна вода (04.4.3); трошоци на косопствениците 
за чување, градинарство, чистење на скалишен простор, греење и осветлување, 
одржување на лифтови и отвори (цевки) за отстранување на отпадоци и слично, 
во згради со повеќе станови (04.4.4); надоместоци за електрична енергија (04.5.1) 
и гас (04.5.2); надоместоци за греење и топла вода испорачани од топлани 
(04.5.5).

04.2.1 Импутирани наемнини за 
сопствениците-закупци за 
главното престојувалиште

Вклучува: 
 - импутирани наемнини за сопствениците коишто живеат во нивното главно 
престојувалиште.

услуги

04.2.1.0 Импутирани наемнини за 
сопствениците-закупци за 
главното престојувалиште

Вклучува: 
 - импутирани наемнини за сопствениците коишто живеат во нивното главно 
престојувалиште.

услуги
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04.2.2 Други импутирани 
наемнини

Вклучува: 
 - импутирани наемнини за секундарни престојувалишта; 
 - импутирани наемнини за гаражи поврзани со живеалиштето; 
 - импутирани наемнини за единици за складирање.

услуги

04.2.2.0 Други импутирани 
наемнини

Вклучува: 
 - импутирани наемнини за секундарни престојувалишта; 
 - импутирани наемнини за гаражи поврзани со живеалиштето; 
 - импутирани наемнини за единици за складирање.

услуги

04.3 ОДРЖУВАЊЕ, ПОПРАВКА 
И БЕЗБЕДНОСТ НА 
ЖИВЕАЛИШТЕТО

Одржувањето и поправката на живеалиштата се одликува со две карактеристики: 
прво, тие се активности кои треба редовно да се преземаат за да се одржуваат 
живеалиштата во добра состојба; второ, тие не ги менуваат перфомансите, 
капацитетот или очекуваниот век на траење на живеалиштето. 
Постојат два вида на одржување и поправка на живеалиштата: оние кои се мали, 
како што се внатрешно уредување на ентериерот и поправки на инсталации и кои 
вообичаено зеднички ги спроведуваат станарите и сопствениците; и оние кои се 
големи, како што е повторно малтерисување на ѕидови или поправки на покриви 
и кои се спроведуваат исклучиво од страна на сопствениците. 
Само трошоците што станарите и сопствениците-закупци ги имаат за материјали 
и услуги за мало одржување и поправка се дел од трошоците за индивидуална 
потрошувачка на домаќинствата. 
Трошоците кои сопствениците-закупци ги имаат за материјалите и услугите 
за големо одржување и поправка не се дел од трошоците за индивидуална 
потрошувачка на домаќинствата. 
Набавката на материјали направена од станарите или сопствениците-закупци 
со намера самостојно да го спроведуваат одржувањето или поправката треба 
да биде прикажана во класата 04.3.1. Ако станарите или сопствениците-закупци 
плаќаат претпријатие за извршување на одржувањето или поправката, вкупната 
вредност на услугата, вклучувајќи ги и трошоците за користените материјали, 
треба да биде прикажана во класата 04.3.2, освен ако материјалите се 
фактурираат одделно.

04.3.1 Безбедносна опрема 
и материјали за 
одржување и поправка на 
живеалиштето

Вклучува: 
 - производи и материјали, како што се бои и лакови, малтери, ѕидни тапети, 
ѕидни облоги од ткаенини, прозорски стакла, гипс, цемент, кит, лепак за ѕидни 
тапети итн., кои се набавени за мало одржување и поправка на живеалиштето; 
 - ситна водоводна инсталација (цевки, славини, спојки итн.), материјали за 
површини (подни даски, керамички плочки итн.) и четки и стругалки за бои, 
лакови и ѕидни тапети; 
 - вградени теписи и линолеум; 
 - окови за врати, приклучоци за електрична енергија, флексибилни жици; 
 - ситна опрема за надзор/безбедност на индивидуалното живеалиште; 
 - домофони за живеалиштата; 
 - противпожарни апарати. 
Исклучува: 
 - рачни алати (05.5.2.1); 
 - светилки за ламби (05.5.2.2); 
 - метли, четки за рибање, четки за бришење прашина и средства за чистење 
(05.6.1.1); 
 - противпожарни апарати за транспортна опрема (07.2.1.3); 
 - производи, материјали и прибор коишто се користат за големо одржување и 
поправка (интермедијална потрошувачка) или за проширување и пренамена на 
живеалиштето (формирање на капитал односно инвестиција).

нетрајни добра
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04.3.1.1 Материјали за 
одржување и поправка на 
живеалиштето

Вклучува: 
 - производи и материјали, како што се бои и лакови, малтери, ѕидни тапети, 
ѕидни облоги од ткаенини, прозорски стакла, гипс, цемент, кит, лепак за ѕидни 
тапети итн., кои се набавени за мало одржување и поправка на живеалиштето; 
 - ситна водоводна инсталација (цевки, славини, спојки итн.), материјали за 
површини (подни даски, керамички плочки итн.) и четки и стругалки за бои, 
лакови и ѕидни тапети; 
 - вградени теписи и линолеум; 
 - окови за врати, приклучоци за електрична енергија, флексибилни жици. 
Исклучува: 
 - рачни алати (05.5.2.1); 
 - светилки за ламби (05.5.2.2); 
 - метли, четки за рибање, четки за бришење прашина и средства за чистење 
(05.6.1.1); 
 - производи, материјали и прибор коишто се користат за големо одржување и 
поправка (интермедијална потрошувачка) или за проширување и пренамена на 
живеалиштето (формирање на капитал односно инвестиција).

нетрајни добра

04.3.1.2 Безбедносна опрема Вклучува: 
 - ситна опрема за надзор/безбедност за индивидуалното живеалиште (детектор 
за чад, безбедносни аларми, безбедносни/надзорни камери); 
 - домофони за живеалиштата; 
 - противпожарни апарати. 
Исклучува: 
 - противпожарни апарати за транспортна опрема (07.2.1.3).

полутрајни 
добра

04.3.2 Услуги за одржување, 
поправка и безбедност на 
живеалиштето

Цената на материјалите е вклучена само доколку материјалите не се фактурираат 
одделно. 
Вклучува: 
 - услуги на водоинсталатери, електричари, столари, стаклари, сликари, 
декоратори, полирачи на подни површини и други, ангажирани за мало 
одржување и поправка на живеалиштето; 
 - браварски услуги; 
 - услуга за поставување на вградени теписи и линолеум; 
 - безбедносни услуги. 
Исклучува: 
 - одделни набавки на материјали од страна на домаќинствата со намера самите 
да го извршат одржувањето или поправката (04.3.1.1); 
 - браварски услуги за автомобили (07.2.3.0); 
 - телохранители (13.9.0.9); 
 - услуги кои се користат за големо одржување и поправка (интермедијална 
потрошувачка) или за проширување и пренамена на живеалиштето (формирање 
на капитал односно инвестиција).

услуги

04.3.2.0 Услуги за одржување, 
поправка и безбедност на 
живеалиштето

Цената на материјалите е вклучена само доколку материјалите не се фактурираат 
одделно. 
Вклучува: 
 - услуги на водоинсталатери, електричари, столари, стаклари, сликари, 
декоратори, полирачи на подни површини и други, ангажирани за мало 
одржување и поправка на живеалиштето; 
 - браварски услуги; 
 - услуга за поставување на вградени теписи и линолеум; 
 - безбедносни услуги. 
Исклучува: 
 - одделни набавки на материјали од страна на домаќинствата со намера самите 
да го извршат одржувањето или поправката (04.3.1.1); 
 - браварски услуги за автомобили (07.2.3.0); 
 - телохранители (13.9.0.9); 
 - услуги кои се користат за големо одржување и поправка (интермедијална 
потрошувачка) или за проширување и пренамена на живеалиштето (формирање 
на капитал односно инвестиција).

услуги
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04.4 СНАБДУВАЊЕ СО 
ВОДА И РАЗНОВИДНИ 
УСЛУГИ ПОВРЗАНИ СО 
ЖИВЕАЛИШТЕТО

04.4.1 Снабдување со вода Вклучува: 
 - снабдување со вода. 
Исто така, вклучува: 
 - поврзани издатоци, како што се изнајмување на броила, читање на броила, 
редовни давачки (паушали) итн. 
Исклучува: 
 - вода за пиење која се продава во шишиња или во туби (01.2.5.0); 
 - топла вода или пареа купена од топлани (04.5.5.0).

нетрајни добра

04.4.1.1 Снабдување со вода преку 
мрежни системи

Вклучува: 
 - сите давачки кои се обично вклучени во сметките што ги плаќаат домаќинствата, 
вклучувајќи ги и давачките за инсталирање и изнајмување на броила, 
волуметриски или фиксни давачки за потрошувачка на вода преку водоводната 
мрежа, освен пареа и топла вода (со надоместок и врз база на договор). 
Исто така, вклучува: 
 - поврзани издатоци, како што се изнајмување на броила, читање на броила, 
редовни давачки (паушали) итн. 
Исклучува: 
 - вода за пиење која се продава во шишиња или во туби (01.2.5.0); 
 - топла вода или пареа купена од топлани (04.5.5.0).

нетрајни добра

04.4.1.2 Снабдување со вода преку 
други системи

Вклучува: 
 - услуги коишто се плаќаат на јавен штанд/извор на вода и на продавачи на вода 
(на пр., со автоцистерна, со количка). 
Исклучува: 
 - вода за пиење која се продава во шишиња или во туби (01.2.5.0).

нетрајни добра

04.4.2 Собирање на смет Вклучува: 
 - собирање и отстранување на смет; 
 - надоместоци за рециклирање платени од страна на домаќинствата.

услуги

04.4.2.0 Собирање на смет Вклучува: 
 - собирање и отстранување на смет; 
 - надоместоци за рециклирање платени од страна на домаќинствата.

услуги

04.4.3 Собирање на oтпадни 
води

Канализациски системи, познати и како санитарни канализациски системи се 
(најчесто) подземни колски (вагонски) системи (најчесто водни), специјално 
наменети за транспорт на отпадни води од куќи и комерцијални објекти и 
индустрии, преку цевки или други одводи до пречистителните постројки или 
до местата на одлагање. Тие се дел од целокупниот систем кој се нарекува 
канализација или канализациски систем. 
Канализацијата може да се третира за да се намали загадувањето на водата пред 
испуштање во површинските води. Санитарните канализации кои опслужуваат 
мешани урбани агломерации (вклучувајќи ги и комерцијалните и индустриските 
области), ги носат "комуналните отпадни води" кои содржат мешавина од сите 
извори, вклучително во некои случаи и површинскиот истек и атмосферските 
води. 
"Одвоени" канализациски системи се дизајнирани само за транспорт на отпадна 
вода. Во општините кои се опслужени со канализација, одвоените одводни канали 
може да го пренесат површинското истекување директно во површинските води. 
"Одвоените" канализации се разликуваат од "комбинираните" канализации 
кои ја комбинираат отпадната вода со истекот на атмосферската вода во истиот 
канал. "Одвоени" канализациски системи често се претпочитаат бидејќи со нив 
се избегнува создавањето на големи количини на комбиниран проток на отпадни 
води. Сепак, во одредени околности може да се претпочитаат комбинирани 
канали и да се намалат трошоците. 
Основните санитарни системи се подобрени санитарни јазли каде што екскретите 
се собираат или се одлагаат на самото место. Тоа се генерално случаи кога 
фекалниот (и друг) материјал се собира во јами или септички јами или се користат 
компостирачки тоалети. Нивната цел е хигиенски да се одделат човечките 
екскрети од човечкиот контакт. 
Вклучува: 
 - собирање на отпадни води, празнење на септички јами и одлагање.

услуги
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04.4.3.1 Собирање на отпадни 
води преку канализациски 
системи

Вклучува: 
 - услуги што се плаќаат на санитарното или на претпријатието за водовод или 
на општината за собирање, транспорт и отстранување на отпадни води преку 
канализациски системи.

услуги

04.4.3.2 Собирање на отпадни 
води преку санитарни 
системи на самото место

Вклучува: 
 - услуги кои се плаќаат за празнење и евакуирање на течен отпад (екскрети 
и отпадна вода), од санитарните системи на самото место (полски WC-иња, 
септички јами и/или потопни јами) и нивно чистење; 
 - плаќања за користење на заеднички комунални/комерцијални тоалети.

услуги

04.4.4 Други услуги поврзани со 
живеалиштето, н.д.м.

Вклучува: 
 - заеднички трошоци за чување, градинарство, чистење на скалишен простор, 
греење и осветлување, одржување на лифтови и отвори (цевки) за отстранување 
на отпадоци, чистење на базени и слично, во згради со повеќе станови; 
 - чистење на улици и тротоари и чистење на оџаци; 
 - мерење на позадинско зрачење и нивото на штетни материи во живеалиштата; 
 - уредување и чистење на површината околу живеалиштето;  
 - отстранување на снег. 
Исклучува: 
 - услуги за домаќинствата, како што се чистење на прозорци, дезинфекција, 
дезинсекција и дератизација (05.6.2.9).

услуги

04.4.4.1 Трошоци за одржување во 
згради со повеќе станови

Вклучува: 
 - заеднички трошоци за чување, градинарство, чистење на скалишен простор, 
греење и осветлување, одржување на лифтови и отвори (цевки) за отстранување 
на отпадоци, чистење на базени и слично, во згради со повеќе станови. 
Исклучува: 
 - услуги за домаќинствата, како што се чистење на прозорци, дезинфекција, 
дезинсекција и дератизација (05.6.2.9).

услуги

04.4.4.9 Други услуги поврзани со 
живеалиштето

Вклучува: 
 - чистење на улици и тротоари и чистење на оџаци; 
 - мерење на позадинско зрачење и нивото на штетни материи во живеалиштата; 
 - уредување и чистење на површината околу живеалиштето;  
 - отстранување на снег.

услуги

04.5 ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА, 
ГАС И ДРУГИ ГОРИВА

04.5.1 Електрична енергија Вклучува: 
 - електрична енергија од сите извори (јаглен, соларни, хидро извори итн.). 
Исто така, вклучува: 
 - поврзани издатоци, како што се изнајмување на броила, читање на броила, 
редовни давачки (паушали) итн.; 
 - надоместоци за самостојно произведена енергија (во некои земји на 
домаќинствата коишто произведуваат повеќе сопствена електрична енергија 
отколку што трошат, им се наплаќаат трошоци за складирање доколку вишокот 
на електрична енергија го вратат назад во мрежата за снабдување со електрична 
енергија).

нетрајни добра

04.5.1.0 Електрична енергија Вклучува: 
 - електрична енергија од сите извори (јаглен, соларни, хидро извори итн.). 
Исто така, вклучува: 
 - поврзани издатоци, како што се изнајмување на броила, читање на броила, 
редовни давачки (паушали) итн.; 
 - надоместоци за самостојно произведена енергија (во некои земји на 
домаќинствата коишто произведуваат повеќе сопствена електрична енергија 
отколку што трошат, им се наплаќаат трошоци за складирање доколку вишокот 
на електрична енергија го вратат назад во мрежата за снабдување со електрична 
енергија).

нетрајни добра

04.5.2 Гас Вклучува: 
 - градски гас и природен гас; 
 - течни јаглеводороди (бутан, пропан итн.).  
Исто така, вклучува: 
 - поврзани издатоци, како што се изнајмување на броила, читање на броила, 
изнајмување или купување на контејнери за складирање, редовни давачки 
(паушали) итн.

нетрајни добра
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04.5.2.1 Природен гас преку 
мрежи

Вклучува: 
 - природен гас и градски гас испорачан преку мрежи за гас; 
 - поврзани издатоци, како што се изнајмување на броила, читање на броила, 
редовни давачки (паушали) итн.

нетрајни добра

04.5.2.2 Течни јаглеводороди Вклучува: 
 - течни јаглеводороди (бутан, пропан итн.), испорачани во контејнери за 
складирање; 
 - поврзани издатоци, како што се изнајмување или купување на контејнери за 
складирање, редовни давачки (паушали) итн. 
Исклучува: 
 - надоместоци за испорака на течни јаглеводороди (бутан, пропан итн.), доколку 
се наплаќаат одделно (07.4.9.2); 
 - плински боци за кампување со зафатнина помала од 50 кг (09.2.2.2).

нетрајни добра

04.5.3 Течни горива Вклучува: 
 - масло за ложење, осветлување и готвење во домаќинствата; 
 - биогорива за домашна употреба; 
 - алкохол за камини. 
Исклучува: 
 - течни горива за транспорт (07.2.2.1, 07.2.2.2, 07.2.2.3).

нетрајни добра

04.5.3.0 Течни горива Вклучува: 
 - масло за ложење, осветлување и готвење во домаќинствата; 
 - биогорива за домашна употреба; 
 - алкохол за камини. 
Исклучува: 
 - течни горива за транспорт (07.2.2.1, 07.2.2.2, 07.2.2.3).

нетрајни добра

04.5.4 Цврсти горива Вклучува: 
 - јаглен, кокс, брикети, огревно дрво, дрвен јаглен, тресет и слично, биомаса 
(пченица, лушпи од јаткасто овошје и др.) и сув животински измет. 

нетрајни добра

04.5.4.1 Јаглен, брикети од јаглен 
и тресет

Вклучува: 
 - јаглен; 
 - брикети од јаглен; 
 - тресет; 
 - брикети од тресет.

нетрајни добра

04.5.4.2 Огревно дрво, вклучувајќи 
и пелети и брикети

Вклучува: 
 - огревно дрво во трупци, талпи, гранчиња, снопови или во слични форми; 
 - дрво во иверки или честички; 
 - неагломерирани струготина и дрвни отпадоци и остатоци; 
 - струготини и дрвни отпадоци и остатоци агломерирани (пресувани) во брикети, 
пелети или слични форми.

нетрајни добра

04.5.4.3 Дрвен јаглен Без оглед на тоа дали е агломериран или не, во форма на блокови, прачки, 
гранули или прав или агломериран со катран или други супстанции во брикети, 
таблети, топчиња итн. 
Вклучува: 
 - дрвен и бамбусов јаглен; 
 - јаглен од лушпи или од јаткасто овошје; 
 - брикети од јаглен. 
Исто така, вклучува: 
 - брикети од дрвен јаглен за скара.

нетрајни добра

04.5.4.9 Други цврсти горива Вклучува: 
 - кокс; 
 - други брикети; 
 - друга биомаса, н.д.м., како што е отпадот од земјоделско производство (на пр., 
пченица и лушпи од јаткасто овошје) и сув животински измет.

нетрајни добра

04.5.5 Друга енергија за греење 
и ладење

Вклучува: 
 - топла вода и пареа набавени од топлани; 
 - мраз кој се користи за разладување и за замрзнување. 
Исто така, вклучува: 
 - поврзани издатоци, како што се изнајмување на броила, читање на броила, 
редовни давачки (паушали) итн. 
Исклучува: 
 - коцки од мраз (01.1.8.6).

нетрајни добра



39Kласификација на личната потрошувачка според намената

Класификација на личната потрошувачка според намената, КЛПН 2021

Шифра Назив Објаснување Намена

04.5.5.0 Друга енергија за греење 
и ладење

Вклучува: 
 - топла вода и пареа набавени од топлани; 
 - мраз кој се користи за разладување и за замрзнување. 
Исто така, вклучува: 
 - поврзани издатоци, како што се изнајмување на броила, читање на броила, 
редовни давачки (паушали) итн. 
Исклучува: 
 - коцки од мраз (01.1.8.6).

нетрајни добра
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05 ПОКУЌНИНА, ОПРЕМА 
ЗА ДОМАЌИНСТВАТА И 
РЕДОВНО ОДРЖУВАЊЕ НА 
ДОМАЌИНСТВАТА

Одделот 05 опфаќа широк спектар на производи за опремување на куќата или 
живеалиштето и трајни, полутрајни и потрошни добра за домаќинствата, како 
и некои видови на домашни услуги. Во одделот 05 се вклучени сите видови на 
мебел и опрема за осветлување (05.1), текстил за домаќинствата (05.2), големи 
и мали електрични апарати за домаќинствата (05.3), стаклени садови, трпезни 
садови и прибор за домаќинствата (05.4), алати и опрема за куќа и градина (05.5) 
и стоки за редовно одржување на домаќинствата (05.6.1). 
Одделот 05, исто така, вклучува и услуги за поправка, инсталација и изнајмување 
на добра класифицирани во одделот 05. 
Вклучени се и домашните услуги на платен персонал во приватна служба, 
обезбедени од претпријатија или самовработени лица, како и услуги за чистење 
и дезинфекција на прозорци, хемиско чистење и перење на текстил и теписи за 
домаќинствата (05.6.2).

05.1 МЕБЕЛ, ПОКУЌНИНА И 
НЕФИКСИРАНИ ТЕПИСИ 

05.1.1 Мебел, покуќнина и 
нефиксирани теписи

Вклучува: 
 - софи, каучи, маси, столици, ормани, ормани со фиоки (комоди) и полици за 
книги, држачи за закачалки, држачи за палта; 
 - кревети на кат, мебел за бебиња, како што се лулки, високи столчиња и огради 
за играње; 
 - кревети, душеци, основа на душеци, Tatamis (подна покривка од оризова слама), 
гардеробери, ноќни орманчиња (наткасни); 
 - кујнски маси и столици, ормани со фиоки (комоди) и работни површини; 
 - мебел првенствено наменет за бања; 
 - мебел првенствено наменет за градини; 
 - клупи и маси од ковано железо, арбур; 
 - мали куќи во градината за чување на градинарски алат и машини; 
 - мебел за кампување; 
 - опрема за осветлување, како што се тавански лустери, стандардни ламби, глобус 
светилки и ноќни ламби, светлосни и LED жици. 
Исто така, вклучува: 
 - софи, фотелји и кревети на надувување; 
 - парчиња на мебел специјално направени за клиентот; 
 - нефиксирани теписи и простирки; 
 - слики, скулптури, гравури, таписерии и други уметнички предмети, вклучувајќи 
и репродукции на уметнички дела и други украси; 
 - статуетки и други украсни предмети од порцелан и кристално стакло; 
 - ѕидни часовници, подни часовници, часовници со аларм (будилници), патни 
часовници; 
 - паравани, склопиви прегради, нетекстилни ролетни, огледала, свеќници; 
 - декоративни материјали за градини; 
 - кожа и крзно за тапацир и декорирање на простории. 
Исклучува: 
 - поправка и изнајмување на мебел за домаќинствата, градината, за кампување и 
опрема за осветлување (05.1.2.0); 
 - постелнина (платно за постела) (05.2.1.2); 
 - чадори за сонце (05.2.1.9); 
 - сефови (05.3.1.9); 
 - украсни предмети од стакло и керамика (05.4.0.1); 
 - сијалици, цевки, LED диоди (05.5.2.2); 
 - испорака и поставување на нефиксирани теписи и друг мебел и покуќнина, 
доколку се наплаќа одделно (07.4.9.2); 
 - украсни светилки за новогодишни елки (09.2.1.3); 
 - опрема за кампување (09.2.2.2); 
 - декорации и украси за градини (09.3.1.1); 
 - транспортери и колички за бебиња; ѕидни термометри и барометри (13.2.9.1); 
 - уметнички дела и антички мебел, набавени првенствено како вложување во 
капитал (формирање на капитал односно инвестиција).

трајни добра
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05.1.1.1 Мебел за домаќинствата Вклучува: 
 - софи, каучи, маси, столици, ормани, ормани со фиоки (комоди) и полици за 
книги, држачи за закачалки, држачи за палта; 
 - кревети на кат, мебел за бебиња, како што се лулки, високи столчиња и огради 
за играње; 
 - кревети, душеци, основа на душеци, Tatamis (подна покривка од оризова слама), 
гардеробери, ноќни орманчиња (наткасни); 
 - кујнски маси и столици, ормани со фиоки (комоди) и работни површини; 
 - мебел првенствено наменет за бања. 
Исто така, вклучува: 
 - софи, фотелји и кревети на надувување; 
 - парчиња на мебел специјално направени за клиентот. 
Исклучува: 
 - поправка и изнајмување на мебел за домаќинствата (05.1.2.0); 
 - антички мебел, набавен првенствено како вложување во капитал (формирање 
на капитал односно инвестиција).

трајни добра

05.1.1.2 Мебел за градина и 
кампување

Вклучува: 
 - мебел првенствено наменет за градини; 
 - клупи и маси од ковано железо, арбур; 
 - мали куќи во градината за чување на градинарски алат и машини; 
 - мебел за кампување. 
Исто така, вклучува: 
 - парчиња на мебел специјално направени за клиентот. 
Исклучува: 
 - поправка и изнајмување на мебел за градина и кампување (05.1.2.0); 
 - опрема за кампување (09.2.2.2); 
 - декорации и украси за градини (09.3.1.1).

трајни добра

05.1.1.3 Опрема за осветлување Вклучува: 
 - опрема за осветлување, како што се тавански лустери, стандардни ламби, глобус 
светилки и ноќни ламби, светлосни и LED жици. 
Исклучува: 
 - поправка и изнајмување на опрема за осветлување (05.1.2.0); 
 - сијалици, цевки, LED диоди (05.5.2.2); 
 - украсни светилки за новогодишни елки (09.2.1.3).

трајни добра

05.1.1.4 Покуќнина, нефиксирани 
теписи и простирки

Вклучува: 
 - нефиксирани теписи и простирки; 
 - слики, скулптури, гравури, таписерии и други уметнички предмети, вклучувајќи 
и репродукции на уметнички дела и други украси; 
 - статуетки и други украсни предмети од порцелан и кристално стакло; 
 - ѕидни часовници, подни часовници, часовници со аларм (будилници), патни 
часовници; 
 - паравани, склопиви прегради, нетекстилни ролетни, огледала, свеќници; 
 - кожа и крзно за тапацир и декорирање на простории. 
Исклучува: 
 - вградени теписи и линолеум (04.3.1.1); 
 - поправка и изнајмување на нефиксирани теписи и друг мебел и покуќнина 
(05.1.2.0); 
 - постелнина (платно за постела) (05.2.1.2); 
 - чадори за сонце (05.2.1.9); 
 - сефови (05.3.1.9); 
 - украсни предмети од стакло и керамика (05.4.0.1); 
 - трошоци за испорака на мебел, доколку се наплаќаат одделно (07.4.9.2); 
 - декорации и украси за градини (09.3.1.1); 
 - транспортери и колички за бебиња; ѕидни термометри и барометри (13.2.9.1); 
 - уметнички дела, набавени првенствено како вложување во капитал (формирање 
на капитал односно инвестиција).

трајни добра
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05.1.2 Поправка, монтирање и 
изнајмување на мебел, 
покуќнина и нефиксирани 
теписи

Цената на материјалите е вклучена само доколку материјалите не се фактурираат 
одделно. 
Вклучува: 
 - поправка на мебел, покуќнина и нефиксирани теписи; 
 - реставрација на уметнички дела, антички мебел и антички подни покривки, 
освен оние кои првенствено се набавуваат за вложување во капитал (формирање 
на капитал односно инвестиција); 
 - трошоци за изнајмување на мебел, покуќнина и нефиксирани теписи; 
 - трошоци за монтирање на мебел, доколку се наплаќаат одделно. 
Исклучува: 
 - поставување и поправка на вградени теписи, линолеум и други подни покривки 
(04.3.2.0); 
 - одделни набавки на материјали направени од страна на домаќинствата со 
намера самите да ги извршат поправките (05.1.1); 
 - хемиско чистење и шампонирање на теписи (05.6.2.9).

услуги

05.1.2.0 Поправка, монтирање и 
изнајмување на мебел, 
покуќнина и нефиксирани 
теписи

Цената на материјалите е вклучена само доколку материјалите не се фактурираат 
одделно. 
Вклучува: 
 - поправка на мебел, покуќнина и нефиксирани теписи; 
 - реставрација на уметнички дела, антички мебел и антички подни покривки, 
освен оние кои првенствено се набавуваат за вложување во капитал (формирање 
на капитал односно инвестиција); 
 - трошоци за изнајмување на мебел, покуќнина и нефиксирани теписи; 
 - трошоци за монтирање на мебел, доколку се наплаќаат одделно. 
Исклучува: 
 - поставување и поправка на вградени теписи, линолеум и други подни покривки 
(04.3.2.0); 
 - одделни набавки на материјали направени од страна на домаќинствата со 
намера самите да ги извршат поправките (05.1.1); 
 - хемиско чистење и шампонирање на теписи (05.6.2.9).

услуги

05.2 ТЕКСТИЛ ЗА 
ДОМАЌИНСТВАТА

05.2.1 Текстил за домаќинствата Вклучува: 
 - ткаенини за тапацирање, материјали за пердиња, завеси, дупли завеси, тенди, 
завеси за врата и ткаенини за ролетни; 
 - постелнина, како што се футони (јапонски душеци), перници, зглавја (валчести 
перници) и висечки лежалки; 
 - платно за постела, како што се чаршави, навлаки за перници, ќебиња, покривки 
за на пат, ќебиња за во скут, јоргани од гускини пердуви, креветски прекривачи и 
комарници (мрежи за комарци); 
 - прекривки за маса и текстилни производи за бања, како што се чаршафи, 
салфети, пешкири и крпи за лице; 
 - друг текстил за домаќинствата, како што се торби за пазарење, торби за алишта, 
торби за чевли, навлаки (покривки) за облека и мебел, знамиња, пердиња за 
заштита од сонце итн.; 
 - мушами; простирки за бањи, рогозини и простирки за пред врата, материјални 
трошоци за текстил за домаќинствата изработен по мерка. 
Исто така, вклучува: 
 - пердуви и други полнила за перници. 
Исклучува: 
 - ѕидни облоги од ткаенини (04.3.1.1); 
 - подни покривки, како што се нефиксирани теписи; таписерии (05.1.1.4); 
 - услуги за поправка и шиење на текстил за домаќинствата (05.2.2.0); 
 - електрични ќебиња (05.3.2.9); 
 - прекривки (церади) за моторни возила, мотоцикли итн. (07.2.1.3); 
 - душеци на надувување и вреќи за спиење (09.2.2.2).

полутрајни 
добра

05.2.1.1 Ткаенини за тапацирање 
и завеси

Вклучува: 
 - ткаенини за тапацирање, материјали за пердиња, завеси, дупли завеси, тенди, 
завеси за врата и ткаенини за ролетни. 
Исклучува: 
 - услуги за поправка и шиење на завеси (05.2.2.0).

полутрајни 
добра
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05.2.1.2 Платно за постела и 
постелнина 

Вклучува: 
 - платно за постела, како што се чаршави, навлаки за перници, ќебиња, покривки 
за на пат, ќебиња за во скут, јоргани од гускини пердуви, креветски прекривачи и 
комарници (мрежи за комарци); 
 - постелнина, како што се футони (јапонски душеци), перници, зглавја (валчести 
перници) и висечки лежалки. 
Исклучува: 
 - услуги за поправка и шиење на платно за постела (05.2.2.0); 
 - електрични ќебиња (05.3.2.9); 
 - душеци на надувување и вреќи за спиење (09.2.2.2).

полутрајни 
добра

05.2.1.3 Прекривки за маса и 
текстилни производи за 
бања

Вклучува: 
 - прекривки за маса и текстилни производи за бања, како што се чаршафи, 
салфети, пешкири и крпи за лице. 
Исклучува: 
 - услуги за поправка и шиење на прекривки за маса и текстилни производи за 
бања (05.2.2.0).

полутрајни 
добра

05.2.1.9 Друг текстил за 
домаќинствата

Вклучува: 
 - друг текстил за домаќинствaта, како што се торби за пазарење, торби за алишта, 
торби за чевли, навлаки (покривки) за облека и мебел, знамиња, пердиња за 
заштита од сонце итн.; 
 - постелнина, како што се футони (јапонски душеци), перници, зглавја (валчести 
перници) и висечки лежалки; 
 - мушами; 
 - простирки за бања, рогозини и простирки за пред врата. 
Исто така, вклучува: 
 - пердуви и други полнила за перници. 
Исклучува: 
 - ѕидни облоги од ткаенини (04.3.1.1); 
 - подни покривки, како што се нефиксирани теписи; таписерии (05.1.1.4); 
 - услуги за поправка и шиење на друг текстил за домаќинствата (05.2.2.0); 
 - прекривки (церади) за моторни возила, мотоцикли итн. (07.2.1.3).

полутрајни 
добра

05.2.2 Услуги за поправка, 
изнајмување и шиење на 
текстил за домаќинствата

Цената на материјалите е вклучена само доколку материјалите не се фактурираат 
одделно. 
Вклучува: 
 - поправка на текстил за домаќинствата; 
 - услуги за шиење на текстил за домаќинствата; 
 - трошоци за изнајмување на текстил за домаќинствата.

услуги

05.2.2.0 Услуги за поправка, 
изнајмување и шиење на 
текстил за домаќинствата

Цената на материјалите е вклучена само доколку материјалите не се фактурираат 
одделно. 
Вклучува: 
 - поправка на текстил за домаќинствата; 
 - услуги за шиење на текстил за домаќинствата; 
 - трошоци за изнајмување на текстил за домаќинствата.

услуги
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05.3 АПАРАТИ ЗА 
ДОМАЌИНСТВАТА

05.3.1 Големи апарати за 
домаќинствата, без оглед 
на тоа дали се електрични 
или не

Вклучува: 
 - обични фрижидери и комбинирани фрижидери со комора (фрижидери со 
двојна температура); 
 - машини за миење садови; 
 - електрични/гасни/нафтени/керамички/индукциски плочи (панели), рингли, 
ротациони печки, електрични/гасни/конвекциски печки, комбинирани шпорети и 
микробранови печки; 
 - аспиратори. 
Исто така, вклучува: 
 - машини за перење, машини за сушење, барабани за сушење, кабинети за 
сушење, радијатори за сушење; 
 - машини за пеглање и електрични преси; 
 - клима уреди, навлажнувачи на воздух, грејни тела, бојлери и вентилатори; 
 - правосмукалки, машини за чистење со пареа, машини за шампонирање на 
теписи и машини за рибање, машини за нанесување на восок и полирање на 
подови; 
 - други големи апарати за домаќинствата, како што се сефови, машини за шиење, 
машини за плетење, омекнувачи на вода итн.; 
 - испорака и монтирање на апарати кога тоа е применливо и кога не се наплаќа 
одделно; 
 - одделни набавки на делови/материјали, направени од страна на домаќинствата 
со намера сами да ги извршат поправките. 
Исклучува: 
 - поправка и изнајмување на големи апарати за домаќинство (05.3.3.0); 
 - апарати кои се вградени во структурата на зградата (формирање на капитал 
односно инвестиција).

трајни добра

05.3.1.1 Големи кујнски апарати Вклучува: 
 - обични фрижидери и комбинирани фрижидери со комора (фрижидери со 
двојна температура); 
 - машини за миење садови; 
 - електрични/гасни/нафтени/керамички/индукциски плочи (панели), рингли, 
ротациони печки, електрични/гасни/конвекциски печки, комбинирани шпорети и 
микробранови печки; 
 - аспиратори. 
Исклучува: 
 - поправка и изнајмување на големи кујнски апарати (05.3.3.0).

трајни добра

05.3.1.2 Големи машини за перење Вклучува: 
 - машини за перење, машини за сушење, барабани за сушење, кабинети за 
сушење, радијатори за сушење; 
 - машини за пеглање и електрични преси. 
Исклучува: 
 - поправка и изнајмување на машини за перење (05.3.3.0).

трајни добра

05.3.1.3 Греалки, клима уреди Вклучува: 
 - клима уреди, навлажнувачи на воздух, грејни тела и бојлери. 
Исклучува: 
 - поправка и изнајмување на овие уреди (05.3.3.0).

трајни добра

05.3.1.4 Опрема за чистење Вклучува: 
 - правосмукалки, машини за чистење со пареа, машини за шампонирање на 
килими и машини за рибање, машини за нанесување на восок и полирање на 
подови. 
Исклучува: 
 - поправка и изнајмување на опрема за чистење (05.3.3.0).

трајни добра

05.3.1.9 Други големи апарати за 
домаќинствата

Вклучува: 
 - други големи апарати за домаќинствата, како што се сефови, машини за шиење, 
машини за плетење, омекнувачи на вода итн. 
Исклучува: 
 - поправка и изнајмување на големи апарати за домаќинствата (05.3.3.0).

трајни добра
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05.3.2 Мали апарати за 
домаќинствата

Вклучува: 
 - мултипрактик машини, миксери за храна, блендери и блендери со грејни 
елементи; 
 - машини за сечење; 
 - апарати за готвење на ориз, апарати за бавно готвење; 
 - тостери за леб; 
 - тостери за сендвичи; 
 - скари за месо и риби; 
 - фритези; 
 - апарати за подготовка на сладолед; 
 - апарати за подготовка на сорбет; 
 - апарати за подготовка на јогурт; 
 - плочи за готвење; 
 - отварачи за конзерви; 
 - електрични ножеви; 
 - апарати за подготовка на кафе; 
 - апарати за подготовка на чај; 
 - бокали за греење на вода; 
 - чајници; 
 - мелници за кафе; 
 - соковници; 
 - електрични пегли; 
 - вентилатори; 
 - електрични ќебиња. 
Исто така, вклучува: 
 - неелектрични апарати за готвење и преработка на храна, како што се апарати за 
подготовка на пире, машини за мелење, плочи за готвење, ваги за домаќинствата 
итн.; 
 - неелектрични апарати за подготовка на пијалаци, како што се мелници за кафе, 
апарати за подготовка на газирана вода, соковници итн.; 
 - други неелектрични апарати за домаќинствата, како што се пегли и даски за 
пеглање итн.  
Исклучува: 
 - машини за пеглање (05.3.1.2); 
 - поправка и изнајмување на мали електрични апарати за домаќинствата 
(05.3.3.0); 
 - мали неелектрични предмети за домаќинствата и кујнски прибор (05.4.0.3); 
 - ваги за бебиња (06.1.2.1); 
 - персонални ваги за мерење на тежина (13.1.2.0).

полутрајни 
добра

05.3.2.1 Мали апарати за готвење 
и преработка на храна

Вклучува: 
 - мултипрактик машини, миксери за храна, блендери и блендери со грејни 
елементи; 
 - машини за сечење; 
 - апарати за готвење на ориз, апарати за бавно готвење; 
 - тостери за леб; 
 - тостери за сендвичи; 
 - скари за месо и риби; 
 - фритези; 
 - апарати за подготовка на сладолед; 
 - апарати за подготовка на сорбет; 
 - апарати за подготовка на јогурт; 
 - плочи за готвење; 
 - отварачи за конзерви; 
 - електрични ножеви. 
Исто така, вклучува: 
 - неелектрични апарати за готвење и преработка на храна, како што се апарати за 
подготовка на пире, машини за мелење, плочи за готвење, ваги за домаќинствата 
итн. 
Исклучува: 
 - поправка и изнајмување на апарати за преработка на храна (05.3.3.0).

полутрајни 
добра
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05.3.2.2 Мали апарати за 
подготовка на пијалаци

Вклучува: 
 - апарати за подготовка на кафе; 
 - апарати за подготовка на чај; 
 - бокали за греење на вода; 
 - чајници; 
 - мелници за кафе; 
 - апарати за подготовка на газирана вода; 
 - соковници. 
Исто така, вклучува: 
 - неелектрични апарати за подготовка на пијалаци, како што се мелници за кафе, 
апарати за подготовка на газирана вода, соковници итн. 
Исклучува: 
 - поправка и изнајмување на апарати за подготовка на кафе, апарати за 
подготовка на чаеви и слични апарати (05.3.3.0).

полутрајни 
добра

05.3.2.9 Други мали апарати за 
домаќинствата

Вклучува: 
 - електрични пегли; 
 - вентилатори; 
 - електрични ќебиња. 
Исто така, вклучува: 
 - други неелектрични апарати за домаќинствата, како што се пегли и даски за 
пеглање итн. 
Исклучува: 
 - машини за пеглање (05.3.1.2); 
 - мали неелектрични предмети за домаќинствата и кујнски прибор (05.4.0.3); 
 - персонални ваги за мерење (13.1.2.0); 
 - ваги за бебиња (06.1.2.1); 
 - поправка и изнајмување на други мали апарати за домаќинствата (05.3.3.0).

полутрајни 
добра

05.3.3 Поправка, инсталирање и 
изнајмување на апарати 
за домаќинствата

Цената на материјалите е вклучена само доколку материјалите не се фактурираат 
одделно. 
Вклучува: 
 - поправка на апарати за домаќинствата; 
 - трошоци за изнајмување на големи апарати за домаќинствата; 
 - трошоци за монтирање на апарати за домаќинствата (доколку се наплаќаат 
одделно). 
Исклучува: 
 - одделни набавки на материјали од страна на домаќинствата со намера сами да 
ги извршат поправките (05.3.1).

услуги

05.3.3.0 Поправка, инсталирање и 
изнајмување на апарати 
за домаќинствата

Цената на материјалите е вклучена само доколку материјалите не се фактурираат 
одделно. 
Вклучува: 
 - поправка на апарати за домаќинствата; 
 - трошоци за изнајмување на големи апарати за домаќинствата; 
 - трошоци за монтирање на апарати за домаќинствата (доколку се наплаќаат 
одделно). 
Исклучува: 
 - одделни набавки на материјали од страна на домаќинствата со намера сами да 
ги извршат поправките (05.3.1).

услуги



47Kласификација на личната потрошувачка според намената

Класификација на личната потрошувачка според намената, КЛПН 2021

Шифра Назив Објаснување Намена

05.4 СТАКЛЕНИ САДОВИ, 
ТРПЕЗНИ САДОВИ 
И ПРИБОР ЗА 
ДОМАЌИНСТВАТА

05.4.0 Стаклени садови, трпезни 
садови и прибор за 
домаќинствата

Вклучува: 
 - стаклени, кристални, керамички и порцелански садови кои се употребуваат за 
на трпеза, во кујна, во бања, во тоалет, во канцеларија и за внатрешна декорација; 
 - прибор за јадење од обичен материјал и од сребро; 
 - кујнски прибор од сите видови на материјали, како што се тави за сосови, лонци, 
експрес лонци, тави за пржење; 
 - предмети за домаќинствата од сите видови на материјали, како што се кутии за 
леб, за кафе, за зачини итн., канти за отпадоци, корпи за хартија, корпи за валкани 
алишта, преносливи каси и сефови, држачи за пешкир, држачи за шишиња, кутии 
за писма, шишенца за хранење на бебиња, термос шишиња и кутии за лед; 
 - поправка и изнајмување на стаклени садови, трпезни садови и прибор за 
домаќинствата. 
Исклучува: 
 - трпезни садови за еднократна употреба (05.6.1.9); 
 - пепелници (13.2.9.1).

полутрајни 
добра

05.4.0.1 Стаклени, кристални, 
керамички и порцелански 
садови

Вклучува: 
 - стаклени, кристални, керамички и порцелански садови кои се употребуваат за 
на трпеза, во кујна, во бања, во тоалет, во канцеларија и за внатрешна декорација. 
Исклучува: 
 - поправка и изнајмување на стаклени, кристални, керамички и порцелански 
садови (05.4.0.4).

полутрајни 
добра

05.4.0.2 Прибор за јадење од 
обичен материјал и од 
сребро

Вклучува: 
 - прибор за јадење од обичен материјал и од сребро. 
Исклучува: 
 - поправка и изнајмување на прибор за јадење од обичен материјал и од сребро 
(05.4.0.4).

полутрајни 
добра

05.4.0.3 Кујнски прибор и 
предмети

Вклучува: 
 - кујнски прибор од сите видови на материјали, како што се тави за сосови, лонци, 
експрес лонци, тави за пржење; 
 - предмети за домаќинствата од сите видови на материјали, како што се кутии 
за леб, кафе, зачини итн., канти за отпадоци, корпи за хартија, корпи за валкани 
алишта, преносливи каси и сефови, држачи за пешкир, држачи за шишиња, кутии 
за писма, шишенца за хранење на бебиња, термос шишиња и кутии за лед. 
Исклучува: 
 - поправка и изнајмување на кујнски прибор и предмети (05.4.0.4); 
 - трпезни садови за еднократна употреба (05.6.1.9); 
 - пепелници (13.2.9.1).

полутрајни 
добра

05.4.0.4 Поправка и изнајмување 
на стаклени садови, 
трпезни садови и прибор 
за домаќинствата

Цената на материјалите е вклучена само доколку материјалите не се фактурираат 
одделно. 
Вклучува: 
 - поправка и изнајмување на стаклени, кристални, керамички и порцелански 
садови, прибор за јадење од обичен материјал и од сребро и кујнски прибор и 
предмети.

услуги

05.5 АЛАТИ И ОПРЕМА ЗА КУЌА 
И ГРАДИНА

05.5.1 Алати со мотор и опрема Вклучува: 
 - електрични дупчалки, ударни дупчалки, електрични пили, електрични брусилки; 
 - градинарски трактори, моторни пили, косилки за трева, машинки за стрижење 
на трева, сечила за жива ограда, култиватори; 
 - пумпи за вода; 
 - електрични одвртувачи. 
Исклучува: 
 - поправка и изнајмување на големи алати со мотор и опрема (05.5.3.0).

трајни добра
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05.5.1.0 Алати со мотор и опрема Вклучува: 
 - електрични дупчалки, ударни дупчалки, електрични пили, електрични брусилки; 
 - градинарски трактори, моторни пили, косилки за трева, машинки за стрижење 
на трева, сечила за жива ограда, култиватори; 
 - пумпи за вода; 
 - електрични одвртувачи. 
Исклучува: 
 - поправка и изнајмување на големи алати со мотор и опрема (05.5.3.0).

трајни добра

05.5.2 Алати без мотор и 
разновиден прибор

Вклучува: 
 - рачни алати, како што се пили, чекани, шрафцигери, француски клучеви, 
рачвести клучеви, клешти, ножеви за поткастрување, рашпи и турпии; 
 - градинарски алат, како што се градинарски колички, кофи за полевање, црева 
за наводнување, ашови (мотики), лопати, гребла, вили, коси, српови и ножици за 
режење; 
 - скали и мали скалички; 
 - фитинзи за радијатори и камини, други метални производи за куќа (шини за 
завеси, шипки за завеси од дрво или пластика, гајтани/врвки за завеса, шипки за 
држење на килими, куки итн.) или за градина (синџири, мрежи, колци и обрачи за 
ограда и поставување на граница); 
 - мали електрични додатоци, како што се електрични светилки, флуоресцентни 
цевки за осветлување, џепни светилки, рачни светилки, електрични батерии за 
општа употреба. 
Исклучува: 
 - фитинзи за врати, приклучоци за напојување, прекинувачи, флексибилни жици 
(04.3.1.1); 
 - поправка и изнајмување на разновиден прибор за мали алати (05.5.3.0); 
 - батерии за информациски и комуникациски уреди (08.1.9.2); 
 - батерии за фотографска и кинематографска опрема (09.1.1.2).

полутрајни 
добра

05.5.2.1 Алати без мотор Вклучува: 
 - пили, чекани, шрафцигери, француски клучеви, рачвести клучеви, клешти, 
ножеви за поткастрување, рашпи и турпии; 
 - електрични ножици, градинарска колички, кофи за полевање, црева за 
наводнување, ашови (мотики), лопати, гребла, вили, коси, српови и ножици за 
режење; 
 - скали и мали скалички. 
Исклучува: 
 - поправка и изнајмување на мали алати без мотор (05.5.3.0).

полутрајни 
добра

05.5.2.2 Разновиден прибор Вклучува: 
 - фитинзи за радијатори и камини, други метални производи за куќа (шини за 
завеси, шипки за завеси од дрво или пластика, гајтани/врвки за завеса, шипки за 
држење на килими, куки итн.) или за градината (синџири, мрежи, колци и обрачи 
за ограда и поставување на граница); 
 - мали електрични додатоци, како што се електрични светилки, флуоресцентни 
цевки за осветлување, џепни светилки, рачни светилки, електрични батерии за 
општа употреба. 
Исклучува: 
 - фитинзи за врати, приклучоци за напојување, прекинувачи, флексибилни жици 
(04.3.1.1); 
 - поправка и изнајмување на разновиден прибор за мали алати (05.5.3.0); 
 - батерии за информациски и комуникациски уреди (08.1.9.2); 
 - батерии за фотографска и кинематографска опрема (09.1.1.2).

полутрајни 
добра

05.5.3 Поправка и изнајмување 
на алати, со и без мотор и 
опрема

Цената на материјалите е вклучена само доколку материјалите не се фактурираат 
одделно. 
Вклучува: 
 - поправка и изнајмување на алати со мотор и опрема; 
 - поправка и изнајмување на алати без мотор и разновиден прибор.

услуги

05.5.3.0 Поправка и изнајмување 
на алати, со и без мотор и 
опрема

Цената на материјалите е вклучена само доколку материјалите не се фактурираат 
одделно. 
Вклучува: 
 - поправка и изнајмување на алати со мотор и опрема; 
 - поправка и изнајмување на мали алати без мотор и разновиден прибор.

услуги
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05.6 ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ ЗА 
РЕДОВНО ОДРЖУВАЊЕ НА 
ДОМАЌИНСТВАТА

05.6.1 Нетрајни производи за 
домаќинствата

Вклучува: 
 - детергенти за перење, детергенти за рачно и машинско миење на садови, 
абразивни средства за чистење, средства за дезинфекција и избелување, 
омекнувачи, кондиционери, отстранувачи на дамки; 
 - универзални средства за чистење, средства за чистење на прозорци, средства за 
одзатнување на одводи, средства за дезинфекција; 
 - восок за полирање на подови; 
 - пасти за полирање, креми и други средства за чистење на чевли (четки за 
чевли); 
 - инсектициди, пестициди, фунгициди, дестилирана вода; 
 - лопатки и метлички за ѓубре, четки за прашина; 
 - крпи, крпи за чистење на подови, еленски кожи; 
 - четки за миење на садови, сунѓери за домаќинствата, жици за рибање на 
садови, челична волна; 
 - филтри, чаршави и салфети за маса, кујнска хартија, хартија за печење, кујнска 
фолија, алуминиумска фолија, украсни подметки (милиња); 
 - чинии, чаши и прибор за јадење за еднократна употреба; 
 - вреќички за правосмукалка; 
 - свеќи, фитили за ламби, метил алкохол, пластични кеси, вреќи за отпадоци; 
 - кибрити, штипки за облека, закачалки за облека, обични игли, безопасни игли, 
игли за шиење, игли за плетење, напрстоци, шајки, навртки и завртки, клинци, 
подлошки, лепила и самолепливи траки за употреба во домаќинствата, врвки, 
јажиња и гумени ракавици; 
 - хемикалии за чистење на базени и хемикалии за пречистување на вода. 
Исклучува: 
 - четки и стругалки (шпакли) за бои, лакови и ѕидни тапети (04.3.1.1); 
 - производи специјално наменети за чистење и одржување на транспортна 
опрема, како што се бои, средства за чистење на хром, смеси за запечатување и 
средства за полирање на каросерија (07.2.1.3); 
 - хортикултурни производи за одржување на украсни градини (09.3.1.1); 
 - хартиени марамчиња, тоалетна хартија, тоалетни сапуни, тоалетни сунѓери и 
други производи за лична хигиена (13.1.2.0); 
 - запалки за цигари, пури и лулиња и лесни горива (на пр., бутан и сл.), за запалки 
(13.2.9.1).

нетрајни добра

05.6.1.1 Производи за чистење 
и одржување на 
домаќинствата

Вклучува: 
 - детергенти за перење, детергенти за рачно и машинско миење на садови, 
абразивни средства за чистење, средства за дезинфекција и избелување, 
омекнувачи, кондиционери, отстранувачи на дамки; 
 - универзални средства за чистење, средства за чистење на прозорци, средства за 
одзатнување на одводи, средства за дезинфекција; 
 - восок за полирање на подови; 
 - пасти за полирање, креми и други средства за чистење на чевли (четки за 
чевли); 
 - лопатки и метлички за ѓубре, четки за прашина; 
 - крпи, крпи за чистење на подови, еленски кожи; 
 - четки за миење садови, сунѓери за домаќинствата, жици за рибање на садови, 
челична волна; 
 - вреќички за правосмукалка; 
 - хемикалии за чистење базени и хемикалии за пречистување на вода. 
Исклучува: 
 - четки и стругалки (шпакли) за бои, лакови и ѕидни тапети (04.3.1.1); 
 - производи специјално наменети за чистење и одржување на транспортна 
опрема, како што се бои, средства за чистење на хром, смеси за запечатување и 
средства за полирање на каросерија (07.2.1.3); 
 - хортикултурни производи за одржување на украсни градини (09.3.1.1).

нетрајни добра
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05.6.1.9 Други нетрајни производи 
за домаќинствата

Вклучува: 
 - инсектициди, пестициди, фунгициди, дестилирана вода; 
 - филтри, чаршави и салфети за маса, кујнска хартија, хартија за печење, кујнска 
фолија, алуминиумска фолија, украсни подметки (милиња); 
 - чинии, чаши и прибор за јадење за еднократна употреба; 
 - свеќи, фитили за ламби, метил алкохол, пластични кеси, вреќи за отпадоци; 
 - кибрити, штипки за облека, закачалки за облека, обични игли, безопасни игли, 
игли за шиење, игли за плетење, напрстоци, шајки, навртки и завртки, клинци, 
подлошки, лепила и самолепливи траки за употреба во домаќинствата, врвки, 
јажиња и гумени ракавици, ракавици за градина. 
Исклучува: 
 - хартиени марамчиња, тоалетна хартија, тоалетни сапуни, тоалетни сунѓери и 
други производи за лична хигиена (13.1.2.0); 
 - запалки за цигари, пури и лулиња и лесни горива (на пр., бутан и сл.), за запалки 
(13.2.9.1).

нетрајни добра

05.6.2 Домашни услуги и услуги 
за домаќинствата

Домашни услуги (05.6.2.1) се услуги обезбедени од персоналот вработен од 
страна на домаќинствата, како што се услуги на батлери, собарки, готвачи, 
дадилки, воспитувачки, чистачки, бебиситерки (au pairs), градинари, кои добиваат 
надоместок или плата за нивните услуги. Домашните услуги, исто така, вклучуваат 
и услуги како што се чување на деца, градинарство и чистење обезбедени од 
претпријатија и самовработени лица. Други услуги за домаќинствата (05.6.2.9) се 
услуги кои ги обезбедуваат претпријатијата и самовработените лица, а кои не се 
обезбедуваат редовно од страна на вработените лица во домаќинствата, како што 
се чистење на теписи, дератизација, дезинфекција. 
Вклучува: 
 - домашни услуги обезбедени од платен персонал вработен во приватни 
служби, како што се батлери, готвачи, собарки, возачи, градинари, гувернанти и 
бебиситерки (au pairs) или дадилки; 
 - слични услуги, вклучувајќи и чување на деца и домашни работи, обезбедени од 
претпријатија или самовработени лица; 
 - услуги за домаќинствата, како што се чистење на прозорци, дезинфекција, 
дезинсекција и дератизација; 
 - хемиско чистење, перење и бојадисување на постелнина за домаќинствата, 
текстил за домаќинствата и теписи; 
 - шампонирање на теписи; 
 - дератизација, дезинфекција; 
 - закуп на стан во отсуство на сопственикот. 
Исто така, вклучува: 
 - куќни помошнички кои пеглаат постелнина и облека во семејното живеалиште. 
Исклучува: 
 - хемиско чистење, перење и бојадисување на облека (03.1.4.1); 
 - безбедносни услуги (04.3.2.0); 
 - собирање на отпад (04.4.2.0); 
 - собирање на канализациски отпад (04.4.3); 
 - трошоци на косопствениците за чување, градинарство, чистење на скалишен 
простор, греење и осветлување, одржување на лифтови и отвори (цевки) за 
отстранување на отпадоци и слично, во згради со повеќе станови (04.4.4.1); 
 - отстранување на снег и чистење на оџаци (04.4.4.9); 
 - услуги за отстранување и складирање (07.4.9.1); 
 - грижа за деца со образовна компонента (10.1.0.1); 
 - грижа за деца надвор од домот (13.3.0.1); 
 - телохранители (13.9.0.9).

услуги

05.6.2.1 Домашни услуги и услуги 
за домаќинствата

Вклучува: 
 - домашни услуги обезбедени од платен персонал вработен во приватни 
служби, како што се батлери, готвачи, собарки, возачи, градинари, гувернанти и 
бебиситерки (au pairs) или дадилки. 
Исто така, вклучува: 
 - куќни помошнички кои пеглаат постелнина и облека во семејното живеалиште. 
Исклучува: 
 - грижа за деца со образовна компонента (10.1.0.1); 
 - грижа за деца надвор од домот (13.3.0.1).

услуги
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05.6.2.9 Други услуги за 
домаќинствата

Вклучува: 
 - хемиско чистење на постелнина и текстил за домаќинствата; 
 - чистење на теписи; 
 - перење и бојадисување на текстил за домаќинствата; 
 - други услуги обезбедени од претпријатија или самовработени лица; 
 - дератизација, дезинфекција; 
 - закуп на стан во отсуство на сопственикот, чување на куќи. 
Исклучува: 
 - хемиско чистење, перење и бојадисување на облека (03.1.4.1); 
 - безбедносни услуги (04.3.2.0); 
 - собирање на отпад (04.4.2.0); 
 - собирање на канализациски отпад (04.4.3); 
 - трошоци на косопствениците за чување, градинарство, чистење на скалишен 
простор, греење и осветлување, одржување на лифтови и отвори (цевки) за 
отстранување на отпадоци и слично, во згради со повеќе станови (04.4.4.1); 
 - отстранување на снег и чистење на оџаци (04.4.4.9); 
 - услуги за отстранување и складирање (07.4.9.1); 
 - телохранители (13.9.0.9).

услуги
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06 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА Одделот 06 покрива четири главни категории, од кои една се однесува на 
лековите и производите за здравствени потреби (06.1), додека останатите 
три се однесуваат на здравствените услуги. Поточно, услуги за вонболничко 
(амбулантско) лекување кои не бараат преноќување (06.2); услуги за болничко 
лекување обезбедени во текот на ноќевањето (06.3); услуги за дијагностичко 
снимање, медицински лабораториски услуги, итен транспорт на пациенти 
и итни служби за спасување (06.4). Лековите и производите за здравствени 
потреби (06.1) ги опфаќаат сите производи коишто се фактурираат одделно од 
здравствените услуги, освен кога се даваат под директен надзор на здравствениот 
работник за време на болничкото ноќевање (06.3). 
Услугите и производите опфатени во одделот 06 се оние кои можат да се користат 
само како одговор на здравствените потреби. Овие услуги и производи имаат за 
цел спречување на појава на болести, заболувања (на пр., преку вакцинација); 
лекување од болести, заболувања, повреди; ублажување на симптомите на 
болестите, заболувањата, повредите; намалување на сериозноста на болестите, 
заболувањата, повредите; заштита од влошување и/или компликација на 
болестите, заболувањата, повредите; подобрување на здравствената состојба или 
одржување/спречување на влошување на здравствената состојба. 
Одделот 06, исто така, ги опфаќа и услугите на специјалисти по медицина со цел 
естетско разубавување (на пр., козметичка хирургија, стоматолошки третман за 
избелување на забите). 
Одделот 06 не ја опфаќа храната за која се верува дека е многу корисна за 
здравјето, особено храната што се одгледува органски, како и храната или 
прехранбените состојки за кои се покажало дека влијаат на одредени функции 
или на телесниот систем (оддел 01).

06.1 ЛЕКОВИ И ПРОИЗВОДИ ЗА 
ЗДРАВСТВЕНИ ПОТРЕБИ

Вклучува: 
 - лекови, вакцини, фармацевтски препарати, медицински апарати (инструменти), 
помагала и други производи за здравствени потреби кои се користат за 
превенирање, дијагностицирање и лекување на болести, заболувања, повреди 
и кои се купуваат од страна на поединци или домаќинства, со или без рецепт, 
вообичаено во аптеки, здравствени установи или од добавувачи на медицинска/
помошна опрема и од сигурни извори на интернет. Тие се наменети за 
консумирање или употреба надвор од здравствената установа или институција. 
Исклучува: 
 - додатоци во исхраната и збогатени прехранбени производи (01.1.9.9); 
 - лекови и производи за здравствени потреби што давателот на здравствена 
заштита ги испорачува директно на вонболничките (амбулантски) пациенти (без 
преноќување) или на болничките пациенти (со преноќување), за консумирање 
надвор од здравствена установа или институција, треба да се класифицираат како 
вонболнички (амбулантски) услуги (06.2) или болнички услуги (06.3), доколку не 
можат да се идентификуваат одделно од услугата; 
 - надоместоци за издавање на лекови, што ги наплаќа здравствениот работник за 
време на вонболничката (амбулантска) услуга (06.2) или болничката услуга (06.3), 
доколку не можат да се идентификуваат одделно од услугата; 
 - ветеринарни производи (09.3.2.2); 
 - производи за лична хигиена или за лична нега, вклучувајќи и производи и креми 
за убавина (13.1) (на пр., производи за ароматерапија и креми за слабеење и 
разубавување).
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06.1.1 Лекови Вклучува: 
 - лекови, вакцини и други фармацевтски препарати (сите лекови, вклучувајќи 
и патентирани и генерички производи и фармацевтски препарати кои се 
користат за лекување на заболувања; вакцини, хормони, орални контрацептивни 
средства и други фармацевтски производи кои се користат за превенирање, 
дијагностицирање или лекување на заболувања; витамини и минерали; алкохол 
за медицинска употреба, течности потребни за дијализа како и гасови што се 
користат во здравствената заштита, како што е кислородот, кога пациентот ги 
купува директно); 
 - хербални лекови и хомеопатски производи. 
Исто така, вклучува: 
 - надоместоци за услуги за издавање на лекови што ги наплаќаат фармацевтите. 
Исклучува: 
 - додатоци во исхраната и збогатени прехранбени производи (01.1.9.9); 
 - лекови и производи за здравствени потреби што давателот на здравствена 
заштита ги испорачува директно на вонболничките (амбулантски) пациенти (без 
преноќување) или на болничките пациенти (со преноќување), за консумирање 
надвор од здравствена установа или институција, треба да се класифицираат како 
вонболнички (амбулантски) услуги (06.2) или болнички услуги (06.3), доколку не 
можат да се идентификуваат одделно од услугата; 
 - надоместоци за издавање на лекови, што ги наплаќа здравствениот работник за 
време на вонболничката (амбулантска) услуга (06.2) или болничката услуга (06.3), 
доколку не можат да се идентификуваат одделно од услугата; 
 - ветеринарни производи (09.3.2.2); 
 - производи за лична хигиена или за лична нега, вклучувајќи и производи и креми 
за убавина (13.1) (на пр., производи за ароматерапија и креми за слабеење и 
разубавување).

нетрајни добра

06.1.1.1 Лекови, вакцини и други 
фармацевтски препарати

Вклучува: 
 - сите лекови, вклучувајќи и патентирани и генерички производи за лекување на 
болести, заболувања и повреди; 
 - фармацевтски препарати што се користат за лекување на болести, заболувања 
и повреди (на пр., медицински мелеми, сирупи, капсули или други галенски 
супстанции подготвени по рецепт); 
 - вакцини, хормони, орални контрацептивни средства и други фармацевтски 
производи кои се користат за спречување, дијагностицирање или лекување на 
болести, заболувања; 
 - витамини и минерали; 
 - алкохол за медицинска употреба, течности потребни за дијализа, како и гасови 
што се користат во здравствената заштита, како што е кислородот, кога пациентот 
ги купува директно. 
Исто така, вклучува: 
 - надоместоци за услуги за издавање на лекови што ги наплаќаат фармацевтите. 
Исклучува: 
 - додатоци во исхраната и збогатени прехранбени производи (01.1.9.9); 
 - лекови и производи за здравствени потреби што давателот на здравствена 
заштита ги испорачува директно на вонболничките (амбулантски) пациенти (без 
преноќување) или на болничките пациенти (со преноќување), за консумирање 
надвор од здравствена установа или институција, треба да се класифицираат како 
вонболнички (амбулантски) услуги (06.2) или болнички услуги (06.3), доколку не 
можат да се идентификуваат одделно од услугата; 
 - надоместоци за издавање на лекови, што ги наплаќа здравствениот работник за 
време на вонболничката (амбулантска) услуга (06.2) или болничката услуга (06.3), 
доколку не можат да се идентификуваат одделно од услугата; 
 - ветеринарни производи (09.3.2.2); 
 - производи за лична хигиена или за лична нега, вклучувајќи и производи и креми 
за убавина (13.1) (на пр., производи за ароматерапија и креми за слабеење и 
разубавување).

нетрајни добра
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06.1.1.2 Билни лекови и 
хомеопатски производи

Вклучува: 
 - билните лекови вклучуваат билки, билни материјали, билни подготовки и готови 
билни производи, кои како активни состојки содржат делови од билки или други 
билни материјали или комбинации кои обично се користат во традиционалната 
медицина или во комплементарната медицина; 
 - хомеопатските производи вклучуваат каков било лек подготвен во согласност 
со процедурата за хомеопатско производство опишана во фармакопејата 
(официјалното упатство), во официјална употреба или во друга официјално 
призната документација. Хомеопатскиот лек може да содржи голем број на 
хомеопатски препарати. 
Исклучува: 
 - билните лекови и хомеопатските производи што давателот на здравствена 
заштита ги испорачува директно на вонболничките (амбулантски) пациенти (без 
преноќување) или на болничките пациенти (со преноќување), за консумирање 
или употреба надвор од здравствената установа, треба да се класифицираат 
со вонболничките (амбулантски) услуги (06.2) или со болничките услуги (06.3), 
доколку не можат да се идентификуваат одделно од услугата.

нетрајни добра

06.1.2 Медицински производи Вклучува: 
 - дијагностичка опрема за самотестирање или нејзина продажба за лична 
употреба, надвор од здравствената установа или институција; 
 - тестови за бременост; термометри, мерачи за гликоза, мерачи на крвен 
притисок и други тестови, ваги за бебиња итн.; 
 - презервативи и други механички контрацептивни средства, маски, медицински 
чорапи (на пр., чорапи со означен степен на компресија), медицински ракавици, 
мрежи против комарци третирани со инсектициди итн.; 
 - инхалатори, шприцеви, навлажнувачи на воздух, небулизатори, вреќички за 
топли облоги, кесички со мраз, комплети за прва помош, завои и сл. 
Исто така, вклучува: 
 - купување на медицински производи за лична употреба, преку интернет. 
Исклучува: 
 - орални контрацептивни средства (06.1.1.1); 
 - дијагностички производи за употреба во здравствените установи или 
институции (06.3); 
 - ваги (13.1.2.0).

нетрајни добра

06.1.2.1 Медицински 
дијагностички производи

Вклучува: 
 - дијагностичка опрема за самотестирање или нејзина продажба за лична 
употреба надвор од здравствената установа или институција; 
 - тестови за бременост; термометри, мерачи за гликоза, мерачи на крвен 
притисок и други тестови, ваги за бебиња итн. 
Исто така, вклучува: 
 - купување на медицински производи за лична употреба, преку интернет. 
Исклучува: 
 - дијагностички производи за употреба во здравствените установи или 
институции (06.3); 
 - ваги (13.1.2.0).

нетрајни добра

06.1.2.2 Превентивни и заштитни 
средства

Вклучува: 
 - презервативи и други механички контрацептивни средства, маски, медицински 
чорапи (на пр., чорапи со означен степен на компресија), медицински ракавици, 
мрежи против комарци третирани со инсектициди итн.  
Исклучува: 
 - орални контрацептивни седства (06.1.1.1).

нетрајни добра

06.1.2.3 Средства за лекување за 
лична употреба

Вклучува: 
 - инхалатори, шприцеви, навлажнувачи на воздух, небулизатори, вреќички за 
топли облоги, кесички со мраз, комплети за прва помош, завои и сл.

нетрајни добра

06.1.3 Помошни производи 
(помагала)

Вклучува: 
 - помошни производи (помагала), за вид, слух и комуникација; подвижност и 
секојдневно живеење, како што се очила (корективни очила и контактни леќи), 
инвалидски колички, помагала за слух, одалки (рамки за одење) и вештачки нозе. 
Исклучува: 
 - очила за заштита од потенцијално оштетување на очите поради спортски 
активности (09.2.2.1); 
 - очила за сонце; тапи за уши (13.2.9.1).

трајни добра
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06.1.3.1 Помошни производи 
(помагала) за вид 

Се опфаќаат сите надворешни производи чијашто примарна цел е да го одржи 
или подобри видот на поединецот, да се надомести оштетувањето/загубата на 
видот, да се намалат последиците од постепеното функционално намалување на 
видот. 
Вклучува: 
 - корективни очила (очила за слаб вид, очила за гледање на кратко растојание, 
очила за гледање на долги растојанија); 
 - бели стапови (бастуни); 
 - окуларни протези (на пр., стаклени очи) и контактни леќи. 
Исклучува: 
 - стапови за одење и стапови за рекреативни цели (пешачење/планинарење); 
очила за заштита од потенцијално оштетување на очите поради спортски 
активности (09.2.2.1); 
 - очила за сонце, заштитни очила (13.2.9.1).

трајни добра

06.1.3.2 Помошни производи 
(помагала) за слух и 
комуникација

Се опфаќаат сите надворешни производи чијашто примарна цел е да се 
одржи или подобри слухот и комуникацијата на поединецот, да се надомести 
оштетувањето/загубата на слухот и комуникациските способности; да се 
намалат последиците од постепеното функционално намалување на слухот/
комуникацијата. 
Вклучува: 
 - дигитални слушни помагала. 
Исто така, вклучува: 
 - чистење, прилагодување и батерии, доколку не се идентификуваат одделно од 
производот.

трајни добра

06.1.3.3 Помошни производи 
(помагала) за мобилност и 
секојдневно живеење

Се опфаќаат сите помошни производи за одржување или подобрување на 
мобилноста и секојдневното живеење на поединецот; да се надомести 
оштетувањето/загубата на мобилноста или неможноста за извршување 
на секојдневните активности; да се намалат последиците од постепеното 
функционално намалување на мобилноста и на способноста за извршување на 
секојдневни активности. 
Вклучува: 
 - терапевтски обувки (дијабетички/невропатиски/ортопедски), појаси и потпори; 
 - ортози (медицински шини, имобилизатори или друга вештачка надворешна 
справа која служи за поддршка на ногата, 'рбетот, вратот, раката); 
 - протези (за нога/рака, вклучувајќи и импланти); 'рбетни појаси/потпори, 
вклучувајќи и потпори за врат или цервикални кравати; 
 - патерици; 
 - одалки ролатори/рамки за одење/стоење; 
 - инвалидски колички со или без перничиња (со мотор/рачни); 
 - возила за инвалиди; 
 - обични одалки; стапови за одење и стапови за мобилност; 
 - столчиња за туш/када/тоалет; шини за одење/шини за држење; 
 - производи за инконтиненција, апсорбиенти (впивачи), вклучувајќи и пелени за 
постари лица; 
 - душеци за намалување на притисок и специјални кревети; 
 - преносни рампи. 
Исклучува: 
 - стоматолошките импланти и протези треба да бидат вклучени во (06.3.1.0), кога 
е потребно преноќување и во (06.2.2.9), кога не е потребно преноќување; 
 - стапови за одење и стапови за рекреативни цели (пешачење/планинарење) 
(09.2.2.1).

трајни добра

06.1.4 Поправка, изнајмување 
и одржување на 
медицински и помошни 
производи (помагала)

Вклучува: 
 - чистење, поправка, изнајмување и одржување на медицински дијагностички 
производи за лична употреба и помошни производи (помагала), за вид, слух, 
мобилност и секојдневно живеење (на пр., изнајмување на медицински аларми 
за употреба во домашни услови).

услуги

06.1.4.0 Поправка, изнајмување 
и одржување на 
медицински и помошни 
производи (помагала)

Вклучува: 
 - чистење, поправка, изнајмување и одржување на медицински дијагностички 
производи за лична употреба и помошни производи (помагала), за вид, слух, 
мобилност и секојдневно живеење (на пр., изнајмување на медицински аларми 
за употреба во домашни услови).

услуги
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06.2 ВОНБОЛНИЧКИ 
(АМБУЛАНТСКИ) УСЛУГИ

Оваа група ги опфаќа сите превентивни, стоматолошки, куративни, 
рехабилитациски и услуги за долготрајна нега, кои не се обезбедуваат за време 
на преноќувањето во болница. Критериумите за прием се ирелевантни, како и 
местото каде се одвива вонболничката (амбулантска) нега или кој е давателот на 
услуги. Како такви, вонболничките (амбулантски) услуги може да се испорачуваат 
во болничко опкружување или надвор од болничкото опкружување, вклучувајќи 
и во домашни услови, па дури и на улица, од кој било давател на здравствена 
заштита. Вонболничките (амбулантски) услуги ги опфаќаат сите лекови и 
производи за здравствени потреби што се обезбедуваат директно од страна 
на давател на здравствена заштита, за консумирање или употреба надвор од 
здравствената установа/институција, доколку не се идентификувани одделно од 
услугата.  
Исто така, вклучува и дополнителна нега како и услуги за чување на лица во 
нивните приватни домови, кои се интегрирани во пакет на медицински услуги за 
вонболничка (амбулантска) нега. 
Исклучува: 
 - вакцина, кога се фактурира одделно од превентивната услуга (06.1.1.1); 
 - стоматолошки, куративни, рехабилитациски и услуги за долготрајна нега, за 
време на преноќувањето во болница (06.3); 
 - услугите за контрола и/или следење после појавата на симптоми, со нега во 
текот на преноќувањето, треба да бидат вклучени во (06.3); 
 - лабораториски услуги и услуги за снимање, кои може да се идентификуваат 
одделно од превентивната услуга (06.4); 
 - немедицински услуги за чување на лица во нивните приватни домови, кои не се 
интегрирани во пакет на медицинска нега (13.3.0.2).

06.2.1 Услуги за превентивна 
нега

Превентивните услуги имаат за цел да помогнат во избегнување на болести, 
заразни болести; откривање на болести (на пр., преку скрининг). Главната разлика 
помеѓу превентивните услуги и другите вонболнички (амбулантски) услуги е 
критериумот "пред да се појават симптомите". 
Вклучува: 
 - услуги за имунизација/вакцинација; 
 - планирање на семејството и советување; 
 - услуги за следење на здравствената состојба (услуги за пренатална и 
постнатална нега); 
 - општи и рутински прегледи, освен стоматолошки; 
 - прегледи за раст и развој на децата; 
 - услуги за рано откривање на заболувања, пред појавата на симптомите 
(вклучувајќи и скрининг, дијагностички тестови и медицински прегледи насочени 
кон откривање на заразните и незаразните заболувања, пред појавата на 
симптомите). 
Исто така, вклучува: 
 - лабораториски услуги и услуги за снимање кои се потребни за обезбедување 
на превентивни услуги, кога се фактурираат заедно со времето и вештините на 
персоналот. 
Исклучува: 
 - стоматолошки, куративни, рехабилитациски и услуги за долготрајна нега, за 
време на преноќувањето во болница (06.3); 
 - вакцина, кога се фактурира одделно од превентивната услуга (06.1.1.1); 
 - услугите за контрола и/или следење после појава на симптоми, со нега во текот 
на преноќувањето, треба да бидат вклучени во (06.3); 
 - лабораториските и услугите за снимање се идентификуваат одделно од 
превентивната услуга (06.4); 
 - немедицински услуги за чување на лица во нивните приватни домови, кои не се 
интегрирани во пакет на медицинска нега (13.3.0.2).

услуги
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06.2.1.1 Услуги за имунизација Би требало да се земат предвид издатоците кои се вклучени во советувањето, 
како за времето и вештините на персоналот, така и за набавката на самата 
вакцина, доколку се фактурира заедно со услугата. 
Примери за илустрација се имунизација за: 
 - полио (детска парализа), беснило, рубеола, тетанус, варичела (овчи сипаници) и 
жолта треска, 
 - грип, 
 - мали сипаници, 
 - менингококни инфекции, заушки, пертусис (голема или магарешка кашлица), 
пневмококни инфекции, 
 - дифтерија, хепатитис, херпес зостер, ХПВ. 
Вклучува: 
 - услуги за имунизација/вакцинација со цел грижа за мајки и деца; 
 - вакцинација за патување и туризам, како и секоја друга задолжителна или 
доброволна услуга за имунизација/вакцинација. 
Исклучува: 
 - вакцина, кога се фактурира одделно од услугата (06.1.1.1).

услуги

06.2.1.9 Други превентивни услуги Вклучува: 
 - планирање на семејството и советување (вклучувајќи и советување за генетика); 
 - услуги за пренатална и постнатална нега; 
 - општи услуги за рутински контроли, вклучувајќи и раст и развој на децата; 
 - идентификување на генетски абнормалности; 
 - скрининг, дијагностички тестови и медицински прегледи насочени кон 
откривање на заразни и незаразни болести (на пр., маларија, туберкулоза, рак на 
дојка, рак на простата, рак на грлото на матката, рак на дебелото црево, дијабетес, 
ХИВ/СИДА и која било друга заразна или незаразна болест), пред појавата на 
симптомите; 
 - која било друга медицинска услуга што се обезбедува пред појавата на 
симптомите. 
Исто така, вклучува: 
 - лабораториски услуги и услуги за снимање, потребни за да се обезбедат 
превентивни услуги кои се фактурираат заедно со времето и вештините на 
персоналот (на пр., мамографија). 
Исклучува: 
 - стоматолошки рутински превентивен преглед (06.2.2.1); 
 - услуги за контрола и следење после појавата на симптоми, без нега за време на 
преноќувањето (06.2.2, 06.2.3); 
 - услуги за контрола и/или следење после појавата на симптоми, со нега во текот 
на преноќувањето (06.3); 
 - лабораториски услуги и услуги за снимање, кои може да се идентификуваат 
одделно од превентивната услуга (06.4).

услуги

06.2.2 Вонболнички 
(амбулантски) 
стоматолошки услуги

Вклучува: 
 - услуги на заболекари, стоматолози, ендодонтисти, стоматолошки хирурзи; 
орални и максилофацијални хирурзи; орални патолози; ортодонти; детски 
стоматолози; пародонтолози; протетичари; орални хигиеничари и други 
стоматолошки помошни услуги кои не бараат преноќување. 
Исто така, вклучува: 
 - услуги на стоматолози од естетски причини. 
Исклучува: 
 - сите производи за здравствени потреби (фармацевтски, медицински, 
помошни, терапевтски), потребни за да се обезбедат вонболнички (амбулантски) 
стоматолошки услуги, фактурирани одделно од надоместокот за давателот на 
услугата (06.1); 
 - услуги на лаборатории за медицинска анализа и на центри за снимање, кои 
можат да се идентификуваат одделно од добиените стоматолошки услуги 
(06.4.1.0).

услуги

06.2.2.1 Стоматолошки 
превентивни услуги

Вклучува: 
 - рутински превентивни стоматолошки прегледи.

услуги
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06.2.2.9 Други вонболнички 
(амбулантски) 
стоматолошки услуги

Вклучува: 
 - сите други стоматолошки услуги кои не бараат преноќување (освен превентивни 
стоматолошки услуги); 
 - сите трошоци што се однесуваат на вештачки заби, пломби, коронки, протези 
итн. (вклучувајќи ги и трошоците за ставање). 
Исто така, вклучува: 
 - услуги на стоматолози, од естетски причини. 
Исклучува: 
 - сите производи за здравствени потреби (фармацевтски, медицински, 
помошни, терапевтски), потребни за да се обезбедат вонболнички (амбулантски) 
стоматолошки услуги, фактурирани одделно од надоместокот за давателот на 
услугата (06.1); 
 - услуги на лаборатории за медицинска анализа и на центри за снимање кои 
можат да се идентификуваат одделно од добиените стоматолошки услуги 
(06.4.1.0).

услуги

06.2.3 Други вонболнички 
(амбулантски) услуги

Се опфаќаат сите медицински услуги, освен превентивните и стоматолошките, за 
кои нема потреба од преноќување, со цел да се ублажат симптомите на болеста, 
заболувањето, повредата (06.2.3.1), да се намали сериозноста на болеста, 
заболувањето, повредата (06.2.3.1); заштита од егзацербација (влошување) и/или 
компликација на болестите, заболувањата, повредата (06.2.3.1), обновување на 
здравствената состојба (06.2.3.1), одржување на достапното ниво на здравје или 
спречување на влошување на здравствената состојба (06.2.3.2). 
Критериумите за прием, видот на давателот на услуга, како и околностите во кои 
се јавуваат овие куративни, рехабилитациски, долготрајни услуги за вонболничко 
(амбулантско) лекување се ирелевантни сè додека не биде вклучена негата во 
текот на преноќувањето. 
Вклучува: 
 - услуги во болници или во болничко опкружување без преноќување (освен 
превентивни (06.2.1) и стоматолошки (06.2.2)); 
 - медицински услуги за дневна нега, односно услуги кои се даваат во болничко 
опкружување (понекогаш во медицински центри за дневна нега), на пациент кој е 
формално примен, сè додека не вклучуваат преноќување; 
 - болничко лекување во домашни услови (на пр., дијализа (06.2.3.2)); медицински 
услуги што се даваат во домашни услови (на пр., палијативна нега (06.2.3.2)); 
медицински и негувателски услуги на лица во нивниот приватен дом (вклучувајќи 
ги и старите лица и лицата со инвалидитет (06.2.3.2)); медицинска нега што се 
дава во домашни услови, вклучувајќи и нега со цел успорување или намалување 
на влошувањето на болеста или одржување на функционалноста (на пр., 
назогастрично хранење) или менаџирање со хронични заболувања (06.2.3.2); 
 - услуги кои се даваат во индивидуални објекти (на пр., приватни канцеларии) 
или во групни советодавни објекти (освен превентивните услуги 06.2.1 и 
стоматолошките услуги 06.2.2), од страна на кој било давател на услуги (лекар, 
специјалист, медицинска сестра и друг здравствен работник); 
 - медицински услуги што се даваат на улица, како и која било друга вонболничка 
(амбулантска) услуга која се врши надвор од болничкото опкружување.  
Исто така, вклучува: 
 - сите производи за здравствени потреби (фармацевтски, медицински, помошни, 
терапевтски), услуги за дијагностичко снимање и услуги на медицински 
лаборатории, потребни за давање на вонболнички (амбулантски) услуги, коишто 
не можат да се идентификуваат одделно од надоместокот за давателот на 
услугата (лекар/специјалист/медицинска сестра/друг здравствен работник). 
Исклучува: 
 - лекови и производи за здравствени потреби (медицински, помошни, 
терапевтски), фактурирани одделно од надоместокот за давателот на услугата 
(лекар/специјалист/медицинска сестра и друг здравствен работник) (06.1); 
 - превентивни услуги (06.2.1); 
 - вонболнички (амбулантски) стоматолошки услуги (06.2.2); 
 - услуги за дијагностичко снимање и услуги на медицински лаборатории, коишто 
можат да се идентификуваат одделно од надоместокот за давателот на услугата 
(лекар/специјалист/медицинска сестра и друг здравствен работник) (06.4.1.0); 
 - услуги за итен транспорт на пациенти и спасување при итни случаи (06.4.2.0).

услуги



59Kласификација на личната потрошувачка според намената

Класификација на личната потрошувачка според намената, КЛПН 2021

Шифра Назив Објаснување Намена

06.2.3.1 Вонболнички 
(амбулантски) куративни и 
рехабилитациски услуги

Се опфаќаат куративните и рехабилитациските услуги кои не бараат преноќување. 
Куративната нега опфаќа здравствени контакти при кои главната намера е да 
се ублажат симптомите на болеста или повредата, да се намали сериозноста на 
болеста или повредата или да заштитат од егзацербација (влошување) и/или 
компликација на болеста и/или повредата, што може да го загрози животот или 
нормалното функционирање. Куративните услуги имаат за цел враќање на лицето 
во првобитниот статус пред да биде потребно лекување. 
Рехабилитацијата има за цел да се постигне и одржува оптималното 
функционирање. Во некои случаи, после рехабилитација, пациентот може да биде 
подобар од претходно или може само да се избегне влошувањето.  
Вклучува: 
 - сите компоненти на куративна нега на болеста или третирање на повредата; 
извршена операција; дијагностички и терапевтски процедури; и акушерски услуги, 
сè додека не се вклучи преноќувањето; 
 - куративна и рехабилитациска нега без оглед на тоа кој е давател на услугата: 
(специјализиран) лекар и други здравствени работници (на пр., медицински 
сестри и акушерки); 
 - куративни и рехабилитациски услуги обезбедени во кое било опкружување: 
во болници без преноќување; во индивидуални објекти (на пр., приватни 
канцеларии) или во групни советодавни објекти; дома или во кое било друго 
опкружување надвор од болницата, вклучувајќи и на улица; 
 - физикална, психолошка и логопедска терапија. Вклучува услуги на 
хиропрактичари; физиотерапевти и физикални терапевти; логопеди; аудиолози; 
инхалациски или респираторни терапевти итн. Сите производи за здравствени 
потреби (фармацевтски, медицински, помошни, терапевтски), потребни за да се 
обезбедат куративни вонболнички (амбулантски) услуги, кои не се фактурираат 
одделно од надоместокот за давателот на услугата; 
 - сите производи за здравствени потреби (фармацевтски, медицински, помошни, 
терапевтски), потребни за да се обезбедат куративни/рехабилитациски 
вонболнички (амбулантски) услуги, фактурирани од надоместокот за давателот на 
услуги (лекар/специјалист/медицинска сестра/друг здравствен работник). 
Исклучува: 
 - лекови и производи за здравствени потреби (медицински, помошни, 
терапевтски), фактурирани одделно од надоместокот за давателот на услугата 
(лекар/специјалист/медицинска сестра и друг здравствен работник) (06.1); 
 - превентивни услуги (06.2.1); 
 - вонболнички (амбулантски) стоматолошки услуги (06.2.2); 
 - услуги за дијагностичко снимање и услуги на медицински лаборатории, коишто 
можат да се идентификуваат одделно од надоместокот за давателот на услугата 
(лекар/специјалист/медицинска сестра и друг здравствен работник) (06.4.1.0); 
 - услуги за итен транспорт на пациенти и спасување при итни случаи (06.4.2.0).

услуги
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06.2.3.2 Вонболнички 
(амбулантски) услуги за 
долготрајна нега

Вонболничките (амбулантски) услуги за долготрајна нега немаат за цел лекување 
на болеста или рехабилитација на индивидуата, туку да се спречи влошувањето 
на здравствената состојба и да се остане на ниво на достапно здравје. Некои 
медицински и негувателски активности се составен дел на оваа "status quo" 
состојба. Лица кои добиваат таков вид на вонболничка (амбулантска) долготрајна 
нега може да бидат, на пр.: стари лица со ограничен капацитет за извршување на 
секојдневните активности, членови на домаќинства со физички инвалидитет, оние 
со хронични здравствени состојби. 
Во некои случаи, вонболничките (амбулантски) услуги за долготрајна нега се дел 
од пакетот на услуги кој вклучува социјална помош и социјален трансфер. Онаму 
каде што е можна само медицинската компонента, треба да оди во одделот 06 
(делот за социјална заштита треба да оди во оддел 13). Доколку не е можно да се 
направи разлика, изборот на одделот би требало да се базира на степенот до кој 
пакетот на услуги вклучува претежно компонента на социјална заштита (оддел 13) 
или медицинска компонента (оддел 06).  
Вклучува: 
 - услуги на медицински дневни центри; медицински дневни услуги за стари лица 
и лица со инвалидитет; 
 - болничко лекување со долготрајна нега во домашни услови, без преноќување 
(на пр., дијализа); 
 - медицински и негувателски услуги за чување на лица во нивниот приватен дом 
(вклучувајќи ги и старите лица и лицата со инвалидитет); 
 - медицинска нега што се дава во домaшни услови, вклучувајќи и нега која 
има за цел успорување или намалување на влошувањето или одржување на 
функционалноста (на пр., назогастрично хранење) или менаџирање со хроничните 
болести (на пр., обезбедување на пропишани психијатриски лекови); 
 - немедицински услуги за чување на лица во нивните приватни домови кои се 
интегрирани во пакет на нега и кои се фактурираат заедно; 
 - сите производи за здравствени потреби (фармацевтски, медицински, помошни, 
терапевтски), услуги за дијагностичко снимање и услуги на медицински 
лаборатории, потребни за давање на вонболнички (амбулантски) услуги, кои се 
фактурираат заедно со надоместокот за давателот на услуги (лекар/специјалист/
медицинска сестра/друг здравствен работник). 
Исклучува: 
 - лекови и производи за здравствени потреби (медицински, помошни, 
терапевтски), фактурирани одделно од надоместокот за давателот на услугата 
(лекар/специјалист/медицинска сестра и друг здравствен работник) (06.1); 
 - услуги за дијагностичко снимање и услуги на медицински лаборатории, кои 
се фактурираат одделно од надоместокот за давателот на услугата (лекар/
специјалист/медицинска сестра и друг здравствен работник) (06.4.1.0); 
 - услуги за итен транспорт на пациенти и спасување при итни случаи (06.4.2.0); 
 - услугите за социјална помош се однесуваат на негата која му овозможува 
на лицето да живее самостојно во куќа или стан, активностите во заедницата 
и професионалната поддршка што се дава на континуирана или периодична 
основа на поединци, како што се активности чија што примарна цел е социјална и 
рекреативна (13.3.0.3).

услуги
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06.3 БОЛНИЧКИ УСЛУГИ Критериумот преноќување е главната разлика помеѓу вонболничките 
(амбулантски) услуги (06.2) и болничките услуги (06.3). Кој е давател на услугата 
е ирелевантно. Тоа може да биде болница, установа за нега или установа 
класифицирана како давател на вонболнички (амбулантски) услуги, но која 
извршува повремени процедури кои бараат сместување преку ноќ. 
Исто така, може да вклучува и здравствени установи во рамките на кој било 
вид на институција која сместува пациенти кои го оправдуваат преноќувањето. 
Болниците и санаториумите за туберкулоза често се организираат така што 
вклучуваат сместување заедно со медицинскиот третман, што е и главна цел на 
престојот во таквите установи. 
Вклучува: 
 - болничките услуги вклучуваат третман и/или нега (вклучувајќи и стоматолошка), 
за кои е потребно преноќување; 
 - сите медицински услуги потребни за да се обезбеди болничка нега за време 
на преноќувањето, дури и ако се фактурираат одделно (на пр., лабораториски 
тестови, услуги за дијагностичко снимање); 
 - лекови и производи за здравствени потреби (медицински, помошни, 
терапевтски), потребни за да се обезбедат болнички услуги за време на 
преноќувањето, дури и ако се фактурираат одделно. 
Исто така, вклучува: 
 - издатоци поврзани со "трошоците за сместување" на пациентот (на пр., готвење, 
чистење, сместување) и поврзани со сместување на роднините на пациентот 
доколку се неопходни и поврзани со преноќувањето. Двата вида на трошоци 
треба да се додадат доколку се фактурирани одделно; 
 - третмани за убавина кои се извршуваат во болниците (на пр., естетска хирургија 
за други цели, освен реконструктивна хирургија). 
Исклучува: 
 - дневна болничка нега (со или без прием, но без преноќување) и болничко 
лекување во домашни услови (06.2); 
 - услуги добиени во болници или во болничко опкружување без преноќување 
(06.2), вклучувајќи и услуги на установи, како што се амбуланти, клиники и 
диспанзери, посветени исклучиво на вонболничка (амбулантска) нега (06.2); 
 - услуги за итен транспорт на пациенти и спасување при итни случаи (06.4.2.0);  
 - услуги на немедицински пензионерски домови за стари лица, немедицински 
установи за лица со инвалидитет и немедицински центри за рехабилитација, кои 
обезбедуваат првенствено долгорочна социјална поддршка; пензионерски села 
без болнички медицински услуги (13.3.0.2).
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06.3.1 Болнички куративни и 
рехабилитациски услуги

Опфаќа куративна, стоматолошка и рехабилитациска нега која бара преноќување. 
Болничката куративна нега опфаќа здравствени контакти кои бараат преноќување 
за време на коe главната цел е да се ублажат симптомите на болеста или 
повредата, да се намали сериозноста на болеста или повредата или да се заштити 
од егзацербација (влошување) и/или компликација на болеста и/или повредата, 
што може да го загрози животот или нормалното функционирање. Болничките 
рехабилитациски услуги кои бараат и преноќување имаат за цел постигнување и 
одржување на оптимално функционирање.  
Вклучува: 
 - услугите за куративна/рехабилитациска болничка нега опфаќаат третман и/
или нега (вклучувајќи и стоматолошка), кои бараат преноќување, од кој било 
вид на даватели на услуги (на пр., болница, установи за нега или установи 
класифицирани како даватели на вонболнички (амбулантски) услуги, но кои 
извршуваат повремени процедури кои бараат преноќување; услуги на установи 
за рехабилитација од алкохолизам или зависности (освен лиценцирани болници); 
услуги на домови или болници за подобрување на менталното здравје и која 
било друга здравствена установа, во кој било вид на институција, каде што се 
сместуваат пациенти со оправдано преноќување); 
 - сите медицински услуги потребни за да се даде услуга за болничка нега 
за време на преноќувањето, дури и ако се фактурират одделно (на пр., 
лабораториски тестови, услуги за дијагностичко снимање); 
 - лекови и производи за здравствени потреби (медицински, помошни, 
терапевтски), потребни за да се даде болничка услуга за време на преноќувањето, 
дури и ако се фактурират одделно.  
Исто така, вклучува: 
 - издатоци поврзани со "трошоците за сместување" на пациентот (на пр., готвење, 
чистење, сместување) и поврзани со сместување на роднините на пациентот, 
доколку се неопходни и поврзани со преноќувањето. Двата вида на трошоци 
треба да се додадат доколку се фактурирани одделно; 
 - третмани за убавина кои се извршуваат во болниците (на пр., естетска хирургија 
за други цели, освен реконструктивна хирургија). 
Исклучува: 
 - дневна болничка нега (со или без прием, но без преноќување) и болничко 
лекување во домашни услови (06.2); 
 - услуги добиени во болници или во болничко опкружување без преноќување 
(06.2), вклучувајќи и услуги на установи, како што се амбуланти, клиники и 
диспанзери, посветени исклучиво на вонболничка (амбулантска) нега (06.2); 
 - услуги за итен транспорт на пациенти и спасување при итни случаи (06.4.2.0);  
 - услуги на немедицински пензионерски домови за стари лица, немедицински 
установи за лица со инвалидитет и немедицински центри за рехабилитација, кои 
обезбедуваат првенствено долгорочна социјална поддршка; пензионерски села 
без болнички медицински услуги (13.3.0.2).

услуги
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06.3.1.0 Болнички куративни и 
рехабилитациски услуги

Опфаќа куративна, стоматолошка и рехабилитациска нега која бара преноќување. 
Болничката куративна нега опфаќа здравствени контакти кои бараат преноќување 
за време на коe главната цел е да се ублажат симптомите на болеста или 
повредата, да се намали сериозноста на болеста или повредата или да се заштити 
од егзацербација (влошување) и/или компликација на болеста и/или повредата, 
што може да го загрози животот или нормалното функционирање. Болничките 
рехабилитациски услуги кои бараат и преноќување имаат за цел постигнување и 
одржување на оптимално функционирање.  
Вклучува: 
 - услугите за куративна/рехабилитациска болничка нега опфаќаат третман и/
или нега (вклучувајќи и стоматолошка), кои бараат преноќување, од кој било 
вид на даватели на услуги (на пр., болница, установи за нега или установи 
класифицирани како даватели на вонболнички (амбулантски) услуги, но кои 
извршуваат повремени процедури кои бараат преноќување; услуги на установи 
за рехабилитација од алкохолизам или зависности (освен лиценцирани болници); 
услуги на домови или болници за подобрување на менталното здравје и која 
било друга здравствена установа, во кој било вид на институција, каде што се 
сместуваат пациенти со оправдано преноќување); 
 - сите медицински услуги потребни за да се даде услуга за болничка нега 
за време на преноќувањето, дури и ако се фактурират одделно (на пр., 
лабораториски тестови, услуги за дијагностичко снимање); 
 - лекови и производи за здравствени потреби (медицински, помошни, 
терапевтски), потребни за да се даде болничка услуга за време на преноќувањето, 
дури и ако се фактурират одделно.  
Исто така, вклучува: 
 - издатоци поврзани со "трошоците за сместување" на пациентот (на пр., готвење, 
чистење, сместување) и поврзани со сместување на роднините на пациентот, 
доколку се неопходни и поврзани со преноќувањето. Двата вида на трошоци 
треба да се додадат доколку се фактурирани одделно; 
 - третмани за убавина кои се извршуваат во болниците (на пр., естетска хирургија 
за други цели, освен реконструктивна хирургија). 
Исклучува: 
 - дневна болничка нега (со или без прием, но без преноќување) и болничко 
лекување во домашни услови (06.2); 
 - услуги добиени во болници или во болничко опкружување без преноќување 
(06.2), вклучувајќи и услуги на установи, како што се амбуланти, клиники и 
диспанзери, посветени исклучиво на вонболничка (амбулантска) нега (06.2); 
 - услуги за итен транспорт на пациенти и спасување при итни случаи (06.4.2.0);  
 - услуги на немедицински пензионерски домови за стари лица, немедицински 
установи за лица со инвалидитет и немедицински центри за рехабилитација, кои 
обезбедуваат првенствено долгорочна социјална поддршка; пензионерски села 
без болнички медицински услуги (13.3.0.2).

услуги
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06.3.2 Болнички услуги за 
долготрајна нега

Опфаќа услуги за долготрајна нега кои бараат преноќување. 
Болничките услуги за долготрајна нега немаат за цел излекување на болеста или 
рехабилитација на индивидуата, туку спречување на влошување на здравствената 
состојба и задржување на ниво на достапно здравје. Некои медицински и 
негувателски активности кои бараат преноќување се составен дел на оваа "status 
quo" состојба. 
Лица кои добиваат таков вид на болничка долготрајна нега може да бидат, на пр., 
постари лица со ограничен капацитет за извршување на секојдневните активности, 
членови на домаќинства со физички инвалидитет; оние со хронични заболувања. 
Вклучува: 
 - услуги на медицински домови или болници за опоравување; услуги на домови за 
постари лица со нега; болничка хоспициска нега; услуги на установи за палијативна 
нега на смртно болни лица; услуги на домови за нега; домови за одмор со 
медицинска нега; услуги на квалификувани установи за нега; услуги на подучување 
во старечки домови; услуги на установи за ментална ретардација; установи за 
ментално здравје и злоупотреба на супстанции за хронични пациенти (на пр., оние 
со деменција); 
 - услуги на медицински домови за постари лица и медицински престој за лица со 
инвалидитет; 
 - сите медицински услуги потребни за давање болничка нега во текот на 
преноќувањето (на пр., лабораториски тестови, услуги за дијагностичко снимање); 
 - лекови и производи за здравствени потреби (медицински, помошни, 
терапевтски), потребни за да се даде болничка услуга за време на преноќувањето. 
Исто така, вклучува: 
 - издатоци поврзани со "трошоците за сместување" на пациентот (на пр., готвење, 
чистење, сместување) и поврзани со сместување на роднините на пациентот, 
доколку се неопходни и поврзани со преноќувањето. Двата вида на трошоци треба 
да се додадат доколку се фактурирани одделно. 
Исклучува: 
 - услуги на социјална заштита (13.3); 
 - немедицински домови за стари лица и немедицински престојувалишта за лица со 
инвалидитет (13.3.0.2).

услуги

06.3.2.0 Болнички услуги за 
долготрајна нега

Опфаќа услуги за долготрајна нега кои бараат преноќување. 
Болничките услуги за долготрајна нега немаат за цел излекување на болеста или 
рехабилитација на индивидуата, туку спречување на влошување на здравствената 
состојба и задржување на ниво на достапно здравје. Некои медицински и 
негувателски активности кои бараат преноќување се составен дел на оваа "status 
quo" состојба. 
Лица кои добиваат таков вид на болничка долготрајна нега може да бидат, на пр., 
постари лица со ограничен капацитет за извршување на секојдневните активности, 
членови на домаќинства со физички инвалидитет; оние со хронични заболувања. 
Вклучува: 
 - услуги на медицински домови или болници за опоравување; услуги на домови за 
постари лица со нега; болничка хоспициска нега; услуги на установи за палијативна 
нега на смртно болни лица; услуги на домови за нега; домови за одмор со 
медицинска нега; услуги на квалификувани установи за нега; услуги на подучување 
во старечки домови; услуги на установи за ментална ретардација; установи за 
ментално здравје и злоупотреба на супстанции за хронични пациенти (на пр., оние 
со деменција); 
 - услуги на медицински домови за постари лица и медицински престој за лица со 
инвалидитет; 
 - сите медицински услуги потребни за давање болничка нега во текот на 
преноќувањето (на пр., лабораториски тестови, услуги за дијагностичко снимање); 
 - лекови и производи за здравствени потреби (медицински, помошни, 
терапевтски), потребни за да се даде болничка услуга за време на преноќувањето. 
Исто така, вклучува: 
 - издатоци поврзани со "трошоците за сместување" на пациентот (на пр., готвење, 
чистење, сместување) и поврзани со сместување на роднините на пациентот, 
доколку се неопходни и поврзани со преноќувањето. Двата вида на трошоци треба 
да се додадат доколку се фактурирани одделно. 
Исклучува: 
 - услуги на социјална заштита (13.3); 
 - немедицински домови за стари лица и немедицински престојувалишта за лица со 
инвалидитет (13.3.0.2).

услуги
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06.4 ДРУГИ ЗДРАВСТВЕНИ 
УСЛУГИ

Вклучува: 
 - услуги за дијагностичко снимање и медицински лабораториски услуги; 
 - услуги за итен транспорт на пациенти и спасување при итни случаи. 

06.4.1 Услуги за дијагностичко 
снимање и медицински 
лабораториски услуги

Вклучува: 
 - услуги на лаборатории за медицинска анализа (на пр., испитувања на урина/
крв); 
 - услуги за дијагностичко снимање вклучувајќи ги и сите методи за дијагностички 
снимања (т.е. КТ, МРИ, сонографија); претпоставената дијагноза опфаќа различни 
услуги кои користат технологија на снимање, како што се Х-зраци и зрачење за 
дијагностицирање и набљудување на пациентите. 
Исклучува: 
 - услуги за дијагностичко снимање и медицински лабораториски услуги, кои 
не можат да се идентификуваат одделно од вонболничките (амбулантски) 
превентивни услуги (06.2.1).

услуги

06.4.1.0 Услуги за дијагностичко 
снимање и медицински 
лабораториски услуги

Вклучува: 
 - услуги на лаборатории за медицинска анализа (на пр., испитувања на урина/
крв); 
 - услуги за дијагностичко снимање вклучувајќи ги и сите методи за дијагностички 
снимања (т.е. КТ, МРИ, сонографија); претпоставената дијагноза опфаќа различни 
услуги кои користат технологија на снимање, како што се Х-зраци и зрачење за 
дијагностицирање и набљудување на пациентите. 
Исклучува: 
 - услуги за дијагностичко снимање и медицински лабораториски услуги, кои 
не можат да се идентификуваат одделно од вонболничките (амбулантски) 
превентивни услуги (06.2.1).

услуги

06.4.2 Услуги за итен транспорт 
на пациенти и спасување 
при итни случаи

Вклучува: 
 - услуги за итна помош за поединци, со или без итно спасување; 
 - транспорт на поединецот со авион и возила за итни медицински случаи, без 
оглед на тоа дали се или не се специјално прилагодени за медицинска намена.  
Исто така, вклучува: 
 - членство во итни транспортни услуги.

услуги

06.4.2.0 Услуги за итен транспорт 
на пациенти и спасување 
при итни случаи

Вклучува: 
 - услуги за итна помош за поединци, со или без итно спасување; 
 - транспорт на поединецот со авион и возила за итни медицински случаи, без 
оглед на тоа дали се или не се специјално прилагодени за медицинска намена.  
Исто така, вклучува: 
 - членство во итни транспортни услуги.

услуги
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07 ТРАНСПОРТ Одделот 07 опфаќа четири главни категории на стоки и услуги за транспортни 
цели: набавка на возила (07.1), стоки и услуги за ракување со сопствена 
транспортна опрема (07.2), услуги за патнички транспорт (07.3) и услуги за 
транспорт на стока (07.4). 
Набавката на возила опфаќа моторни возила, мотоцикли, велосипеди и запрежни 
возила (возила влечени од животни). Поради големиот удел на половните 
моторни возила во трошоците за лична потрошувачка, се разликуваат посебни 
поткласи за нови и за половни моторни возила. 
Втората група што се однесува на ракување со сопствена транспортна опрема 
ги опфаќа деловите и приборот за сопствената транспортна опрема, горивата 
и мазивата и поправката и одржувањето на сопствената транспортна опрема. 
Оваа група, исто така, ги вклучува издатоците за паркинг-простор во гаражи или 
на јавни места, трошоците за патарини и издатоците за добивање на возачка 
дозвола. 
Услугите за патнички транспорт се структурирани според начинот на транспорт. 
Меѓутоа, поради фактот што билетите за превоз може да опфаќаат повеќе од еден 
вид на транспорт, создадена е класа за комбиниран транспорт на патници (07.3.6). 
Четвртата група ги опфаќа поштенските и курирските услуги, услугите за 
отстранување и складирање и услугите за испорака на кој било вид на стоки, 
доколку се наплаќаат одделно. 
Одделот 07 не ја опфаќа набавката на возила за рекреација, како што се 
камперски комбиња, каравани, приколки, авиони и чамци (09.1.2).

07.1 НАБАВКА НА ВОЗИЛА Вклучува: 
 - набавка на возила коишто се користат за транспорт. 
Исклучува: 
 - набавка на возила за рекреација, како што се камперски комбиња, каравани, 
приколки, авиони и чамци (09.1.2).

07.1.1 Моторни возила Вклучува: 
 - моторни возила, патнички комбиња, караван возила, фамилијарни возила, 
спортски автомобили (SUVs), теренски возила, пикап-камионети и слично, со 
погон на две или со погон на четири тркала. 
Исто така, вклучува: 
 - тркачки моторни возила и возила за изложби. 
Исклучува: 
 - коли за инвалиди (06.1.3.3); 
 - камперски комбиња (09.1.2.1); 
 - возила за голф (09.1.2.9).

трајни добра

07.1.1.1 Нови моторни возила Вклучува: 
 - нови моторни возила, патнички комбиња, караван возила, фамилијарни возила, 
спортски автомобили (SUVs), теренски возила, пикап-камионети и слично, со 
погон на две или со погон на четири тркала. 
Исто така, вклучува: 
 - нови тркачки моторни возила и возила за изложби. 
Исклучува: 
 - коли за инвалиди (06.1.3.3); 
 - камперски комбиња (09.1.2.1); 
 - возила за голф (09.1.2.9).

трајни добра

07.1.1.2 Половни моторни возила Вклучува: 
 - користени или половни моторни возила, патнички комбиња, караван возила, 
фамилијарни возила, спортски автомобили (SUVs), теренски возила, пикап-
камионети и слично, со погон на две или со погон на четири тркала. 
Исто така, вклучува: 
 - користени или половни тркачки моторни возила и возила за изложби. 
Исклучува: 
 - коли за инвалиди (06.1.3.3); 
 - камперски комбиња (09.1.2.1); 
 - возила за голф (09.1.2.9).

трајни добра
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07.1.2 Мотоцикли Вклучува: 
 - мотоцикли од сите видови, моторни скутери и моторизирани велосипеди со 
мотори со внатрешно согорување. 
Исто така, вклучува: 
 - странични приколки за мотоцикли; 
 - користени или половни мотоцикли. 
Исклучува: 
 - е-велосипеди, педелек велосипеди (велосипеди со мал електричен мотор) 
(07.1.3.0).

трајни добра

07.1.2.0 Мотоцикли Вклучува: 
 - мотоцикли од сите видови, скутери и моторизирани велосипеди со мотори со 
внатрешно согорување. 
Исто така, вклучува: 
 - странични приколки за мотоцикли; 
 - користени или половни мотоцикли. 
Исклучува: 
 - е-велосипеди, педелек велосипеди (велосипеди со мал електричен мотор) 
(07.1.3.0).

трајни добра

07.1.3 Велосипеди Вклучува: 
 - велосипеди и трицикли од сите видови; 
 - велосипедски рикши; 
 - е-велосипеди, педелек велосипеди (велосипеди со мал електричен мотор). 
Исклучува: 
 - моторизирани велосипеди со мотори со внатрешно согорување (07.1.2.0); 
 - велосипеди и трицикли, играчки (09.2.1.2); 
 - велосипеди со четири тркала (09.1.2.9).

трајни добра

07.1.3.0 Велосипеди Вклучува: 
 - велосипеди и трицикли од сите видови; 
 - велосипедски рикши; 
 - е-велосипеди, педелек велосипеди (велосипеди со мал електричен мотор). 
Исклучува: 
 - моторизирани велосипеди со мотори со внатрешно согорување (07.1.2.0); 
 - велосипеди и трицикли, играчки (09.2.1.2); 
 - велосипеди со четири тркала (09.1.2.9).

трајни добра

07.1.4 Запрежни возила Вклучува: 
 - запрежни возила; 
 - животни потребни за влечење на запрежните возила и соодветна опрема 
(запреги, околувратници, оглави, узди, дизгини итн.). 
Исклучува: 
 - коњи и пони коњи, запрежни возила кои ги влечат коњи или пони коњи и 
соодветна опрема набавена за рекреативни цели (09.2.1.4).

трајни добра

07.1.4.0 Запрежни возила Вклучува: 
 - запрежни возила; 
 - животни потребни за влечење на запрежните возила и соодветна опрема 
(запреги, околувратници, оглави, узди, дизгини итн.). 
Исклучува: 
 - коњи и пони коњи, запрежни возила кои ги влечат коњи или пони коњи и 
соодветна опрема набавена за рекреативни цели (09.2.1.4).

трајни добра

07.2 РАКУВАЊЕ СО СОПСТВЕНА 
ТРАНСПОРТНА ОПРЕМА 

Набавките на делови, прибор или мазива направени од страна на домаќинствата 
со намера сами да извршат одржување, поправка или интервенција, треба 
да бидат прикажани под (07.2.1) или (07.2.2). Доколку домаќинствата плаќаат 
претпријатие за извршување на одржувањето, поправката или монтирањето, 
вкупната вредност на услугата, вклучувајќи ги и трошоците за користените 
материјали, треба да биде прикажана под (07.2.3).
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07.2.1 Делови и прибор за 
сопствена транспортна 
опрема 

Вклучува: 
 - гуми (нови, користени или протектирани), внатрешни гуми, свеќички, батерии, 
амортизери, филтри, пумпи и други резервни делови или прибор за сопствена 
транспортна опрема; 
 - раткапни, доколку се купени одделно; 
 - бебешки и детски седишта за автомобили, мотоцикли и велосипеди; 
 - заштитни кациги за мотоцикли и велосипеди; 
 - противпожарни апарати за транспортна опрема; 
 - производи посебно наменети за чистење и одржување на транспортна опрема, 
како што се бои, средства за чистење на хром, соединенија за пополнување и 
полири за каросерија; навлаки за моторни возила, мотоцикли итн.; 
 - камери за предно ветробранско стакло. 
Исто така, вклучува: 
 - заштитни шлемови со вградени камери. 
Исклучува: 
 - неспецифични производи за чистење и одржување, како што се дестилирана 
вода, сунѓери за домаќинствата, еленски кожи, детергенти итн. (05.6.1.1); 
 - трошоци за монтирање на делови и прибор и за бојадисување, перење и 
полирање на каросерија (07.2.3.0); 
 - радија за автомобили (08.1.4.0).

полутрајни 
добра

07.2.1.1 Гуми Вклучува: 
 - нови, користени или протектирани, вклучувајќи и внатрешни гуми за автомобили, 
велосипеди, мотоцикли и сл.

полутрајни 
добра

07.2.1.2 Делови за сопствена 
транспортна опрема

Вклучува: 
 - свеќички, батерии, амортизери, филтри, пумпи и други делови за сопствена 
транспортна опрема; 
 - бандажи. 
Исклучува: 
 - трошоци за монтирање на делови и прибор и за бојадисување, перење и 
полирање на каросерија (07.2.3.0).

полутрајни 
добра

07.2.1.3 Прибор за сопствена 
транспортна опрема

Вклучува: 
 - GPS (сателитско позиционирање) опрема за личен транспорт; 
 - прибор за сопствена транспортна опрема, но купен одделно, како што се синџири 
за снег, кровни носачи, товарни кровни кутии; 
 - противпожарни апарати за транспортна опрема; 
 - производи посебно наменети за чистење и одржување на транспортна опрема, 
како што се бои, средства за чистење на хром, соединенија за пополнување и 
полири за каросерија; навлаки за моторни возила, мотоцикли итн.; 
 - раткапни, доколку се купени одделно; 
 - заштитни кациги за мотоцикли и велосипеди; 
 - бебешки и детски седишта за автомобили, мотоцикли и велосипеди; 
 - камери за предно ветробранско стакло. 
Исто така, вклучува: 
 - заштитни шлемови со вградени камери. 
Исклучува: 
 - неспецифични производи за чистење и одржување, како што се дестилирана 
вода, сунѓери за домаќинствата, еленски кожи, детергенти итн. (05.6.1.1); 
 - радија за автомобили (08.1.4.0).

полутрајни 
добра

07.2.2 Горива и мазива за 
сопствена транспортна 
опрема

Вклучува: 
 - бензин и други горива, како што се дизел гориво, течен нафтен гас, алкохол и 
мешавини за двотактни мотори; 
 - мазива, течности за сопирачки и менувачи, средства за ладење и адитиви; 
 - електрична енергија како гориво за автомобили кога цената е одделна од другата 
електрична енергија; 
 - водород; 
 - горивa и мазива за големи алати и опрема, опфатени во (05.5.1) и за рекреативни 
возила, опфатени во (09.1.2). 
Исклучува: 
 - надоместок за услуги за промена на масло и подмачкување (07.2.3.0).

нетрајни добра

07.2.2.1 Дизел Вклучува: 
 - дизел гориво.

нетрајни добра
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07.2.2.2 Бензин Вклучува: 
 - бензин. 
Исто така, вклучува: 
 - мешавини на бензин, како што е бензин со 10% етанол. 
Исклучува: 
 - мешавини за двотактни мотори (07.2.2.3).

нетрајни добра

07.2.2.3 Други горива за сопствена 
транспортна опрема

Вклучува: 
 - течен нафтен гас (LPG), природен гас (CNG, LNG), алкохол, биогорива (етанол, 
метанол), метан и мешавини за двотактни мотори; 
 - електрична енергија како гориво за автомобили, кога цената е одделно од 
другата електрична енергија; 
 - водород.

нетрајни добра

07.2.2.4 Мазива Вклучува: 
 - мазива, течност за сопирачки и менувачи, средства за ладење и адитиви. 
Исклучува: 
 - надоместок за промена на масло и услуги за подмачкување (07.2.3.0).

нетрајни добра

07.2.3 Одржување и поправка 
на сопствена транспортна 
опрема

Цената на материјалите е вклучена само доколку материјалите не се фактурираат 
одделно. 
Вклучува: 
 - нарачани услуги за одржување и поправка на сопствена транспортна опрема, 
како што се монтирање на делови и прибор, менување на гуми, балансирање на 
тркала, поправање на дефекти, промена на масло и подмачкување и миење; 
 - инсталирање на камери за автомобили; 
 - браварски услуги за автомобили. 
Исклучува: 
 - одделни набавки на делови, прибор или мазива од страна на домаќинствата, со 
намера самите да ги извршат поправките или одржувањето (07.2.1, 07.2.2.4); 
 - технички преглед (07.2.4.3).

услуги

07.2.3.0 Одржување и поправка 
на сопствена транспортна 
опрема

Цената на материјалите е вклучена само доколку материјалите не се фактурираат 
одделно. 
Вклучува: 
 - нарачани услуги за одржување и поправка на сопствена транспортна опрема, 
како што се монтирање на делови и прибор, менување на гуми, балансирање на 
тркала, поправање на дефекти, промена на масло и подмачкување и миење; 
 - инсталирање на камери за автомобили; 
 - браварски услуги за автомобили. 
Исклучува: 
 - одделни набавки на делови, прибор или мазива од страна на домаќинствата, со 
намера самите да ги извршат поправките или одржувањето (07.2.1, 07.2.2.4); 
 - технички преглед (07.2.4.3).

услуги

07.2.4 Други услуги кои се 
однесуваат на сопствената 
транспортна опрема

Вклучува: 
 - изнајмување на гаража или паркинг-простор, при што не се обезбедува услуга на 
паркирање поврзана со живеалиштето; 
 - изнајмување на општински уличен паркинг; 
 - паркинг-метри; 
 - надоместоци за паркинг-простор во гаражи за паркирање, како што се оние во 
трговските центри кои се изнајмуваат на неколку часа или помалку (вклучувајќи и 
лакеј услуга за паркирање). 
Исто така, вклучува: 
 - дозволи за паркирање за определени места (на пр., дозволи за паркирање на 
жители); 
 - патарина за мостови, тунели, автопати итн.; 
 - трошоци за изнајмување или купување на електронски ознаки и уреди за наплата 
на патарини; 
 - часови по возење, тестови за возење и возачки дозволи; 
 - технички преглед и тестови за контрола на емисии; 
 - изнајмување на сопствена транспортна опрема, без возач. 
Исклучува: 
 - изнајмување на гаража или паркинг-простор за да се безбеди услуга на 
паркирање поврзана со живеалиштето (04.1.2.2); 
 - изнајмување на автомобил со возач; плаќања за приватни аранжмани за 
споделување на транспортно средство ("carpooling" или споделување на патување и 
"dynamic ridesharing" или динамично споделување на возење) (07.3.2.2); 
 - трошоци за услуги за осигурување во врска со сопствената транспортна опрема 
(12.1.4.1).

услуги
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07.2.4.1 Услуги за паркирање Вклучува: 
 - изнајмување на гаража или паркинг-простор, при што не се обезбедува услуга 
на паркирање поврзана со живеалиштето; 
 - изнајмување на општински уличен паркинг; 
 - паркинг-метри; 
 - надоместоци за паркинг-простор во гаражи за паркирање, како што се оние во 
трговските центри кои се изнајмуваат на неколку часа или помалку (вклучувајќи и 
лакеј услуга за паркирање). 
Исто така, вклучува: 
 - дозволи за паркирање за определени места (на пр., дозволи за паркирање на 
жители). 
Исклучува: 
 - изнајмување на гаража или паркинг-простор за да се безбеди услуга на 
паркирање поврзана со живеалиштето (04.1.2.2).

услуги

07.2.4.2 Објекти за наплата на 
патарина 

Вклучува: 
 - патарини за мостови, тунели, автопати итн.; 
 - трошоци за изнајмување или набавка на електронски ознаки и уреди за наплата 
на патарини.

услуги

07.2.4.3 Часови по возење, 
тестови, возачки дозволи 
и технички прегледи

Вклучува: 
 - часови по возење, тестови, возачки дозволи;  
 - технички прегледи и тестови за контрола на емисии. 
Исто така, вклучува: 
 - трошоци за пренос на сопственост за возила; 
 - часови по возење, тестови, дозволи за рекреативни транспортни возила 
(мобилни домови, бродови, авиони).

услуги

07.2.4.4 Изнајмување на сопствена 
транспортна опрема, без 
возач

Вклучува: 
 - изнајмување на сопствена транспортна опрема, без возач (на пр., изнајмување 
на автомобил); 
 - надоместоци за учество во програми за споделување на автомобили или 
велосипеди. 
Исклучува: 
 - плаќања за приватни аранжмани за споделување на транспортно средство 
("carpooling" или споделување на патување и "dynamic ridesharing" или 
динамично споделување на возење) (07.3.2.2); 
 - трошоци за услуги за осигурување во врска со сопствена транспортна опрема 
(12.1.4.1).

услуги

07.3 УСЛУГИ НА ПАТНИЧКИ 
ТРАНСПОРТ

Набавката на транспортни услуги генерално се класифицира според видот на 
транспорт. Кога билетот покрива два или повеќе видови на транспорт (на пр., 
меѓуградски автобус и подземен или меѓуградски воз и траект) и трошокот 
не може да се распредели помеѓу нив, тогаш таквите набавки треба да се 
класифицираат во (07.3.5.0). 
Трошоците за оброци, закуски, пијалаци, освежување или услуги за сместување 
треба да бидат вклучени доколку се покриени со цената на билетот и не се 
пресметуваат одделно. Доколку се пресметуваат одделно, овие трошоци треба да 
бидат класифицирани во одделот 11. 
Услугите за училишен превоз се вклучени, но услугите за итна помош се исклучени 
(06.4.2.0).

07.3.1 Железнички патнички 
транспорт

Вклучува: 
 - превоз на поединци и групи на лица и придружен багаж со воз, брзи возови, 
маглев возови, лесна железница, трамвај и подземна железница; 
 - придружен транспорт на приватни возила. 
Исклучува: 
 - транспорт со фуникулар (жичана железница) (07.3.6.0).

услуги

07.3.1.1 Патнички транспорт со воз Вклучува: 
 - превоз на поединци и групи на лица и придружен багаж со воз, брзи возови, 
маглев возови; 
 - придружен транспорт на приватни возила. 
Исклучува: 
 - транспорт со фуникулар (жичана железница) (07.3.6.0).

услуги
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07.3.1.2 Патнички транспорт со брз 
транзит и трамвај

Вклучува: 
 - превоз на поединци и групи на лица и придружен багаж со брз транзит 
(електрични железнички линии кои работат со исклучиво првенство на 
поминување, на коишто не можат да им пристапат пешаци или други возила од 
било кој вид и кои се често одделени во тунели или на издигнати железници), 
лесни железници, подземни железници, метро со гуми, "people movers" 
(транзитен систем на автопат); 
 - превоз на поединци и групи на лица и придружен багаж со трамвај.

услуги

07.3.2 Патен патнички транспорт Вклучува: 
 - превоз на поединци и групи на лица и придружен багаж со градски автобус, 
тролејбус и со патнички автобус; 
 - превоз на поединци и групи на лица и придружен багаж со заедничко такси 
(Делење на такси е начин на превоз кој спаѓа помеѓу превоз со такси возила и 
превоз со автобус. Овие возила за изнајмување обично се помали од автобусите 
и обично ги превезуваат патниците на фиксна или полуфиксна рута без возен 
ред. Тие може да застанат каде било да ги соберат или остават своите патници. 
Возилата коишто се користат како заедничко такси, од коли со четири седишта 
до минибуси, често се наоѓаат во земјите во развој. Тие често се управувани од 
сопствениците.); 
 - превоз на поединци и групи на лица и придружен багаж со такси и со изнајмено 
возило со возач; 
 - превоз на поединци и групи на лица и придружен багаж преку приватни 
аранжмани, како што се "carpooling" или споделување на патување и "ridesharing" 
или споделување на возење; 
 - локални училишни чартер услуги, со возач; 
 - редовни чартер услуги на меѓуградски или меѓуградски училишни автобуси; 
 - услуги на превоз на учениците со училишен автобус помеѓу нивните домови и 
училиштето и помеѓу училиштата, вклучувајќи ги и руралните средини; 
 - превоз на поединци и групи на лица и придружен багаж со запрежни возила со 
возач. 
Исто така, вклучува: 
 - "tuk-tuks" (моторизирани рикши), автоматски и велосипедски рикши и 
мотоцикли како такси.

услуги

07.3.2.1 Патнички транспорт 
со градски и патнички 
автобуси

Вклучува: 
 - превоз на поединци и групи на лица и придружен багаж со градски автобус, 
тролејбус и со патнички автобус; 
 - превоз на поединци и групи на лица и придружен багаж со заедничко такси 
(Делење на такси е начин на превоз кој спаѓа помеѓу превоз со такси возила и 
превоз со автобус. Овие возила за изнајмување обично се помали од автобусите 
и обично ги превезуваат патниците на фиксна или полуфиксна рута без возен 
ред. Тие може да застанат каде било да ги соберат или остават своите патници. 
Возилата коишто се користат како заедничко такси, од коли со четири седишта 
до минибуси често се наоѓаат во земјите во развој. Тие често се управувани од 
сопствениците.).

услуги

07.3.2.2 Патнички транспорт со 
такси и изнајмено возило 
со возач

Вклучува: 
 - превоз на поединци и групи на лица и придружен багаж со такси или со 
изнајмено возило со возач; 
 - превоз на поединци и групи на лица и придружен багаж преку приватни 
аранжмани, како што се "carpooling" или споделување на патување и "ridesharing" 
или споделување на возење.

услуги

07.3.2.3 Патнички транспорт за 
ученици до и од училиште

Вклучува: 
 - локални училишни чартер услуги, со возач; 
 - редовни чартер услуги на меѓуградски или меѓуградски училишни автобуси; 
 - услуги на превоз на учениците со училишен автобус помеѓу нивните домови и 
училиштето и помеѓу училиштата, вклучувајќи ги и руралните средини.

услуги

07.3.2.9 Друг патен патнички 
транспорт

Вклучува: 
 - превоз на поединци и групи на лица и придружен багаж со запрежни возила, со 
возач. 
Исто така, вклучува: 
 - "tuk-tuks" (моторизирани рикши), автоматски и велосипедски рикши и 
мотоцикли како такси. 
Исклучува: 
 - автобус со возач (07.3.2.1).

услуги
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07.3.3 Воздухопловен патнички 
транспорт

Вклучува: 
 - превоз на поединци и групи на лица и багаж со авион и хеликоптер. 
Исто така, вклучува: 
 - патнички беспилотни летала (дронови) и мултикоптери.

услуги

07.3.3.1 Воздухопловен патнички 
транспорт, домашен

Вклучува: 
 - услуги на домашен редовен и чартер воздухопловен превоз на патници; 
 - домашен превоз на поединци и групи на лица и придружен багаж со авион и 
хеликоптер. 
Исто така, вклучува: 
 - домашен воздухопловен превоз на патници со беспилотни летала (дронови) и 
мултикоптери.

услуги

07.3.3.2 Воздухопловен патнички 
транспорт, меѓународен

Вклучува: 
 - меѓународен редовен и чартер воздухопловен превоз на патници. 
Исто така, вклучува: 
 - меѓународен воздухопловен превоз на патници со беспилотни летала (дронови) 
и мултикоптери.

услуги

07.3.4 Поморски патнички 
транспорт и патнички 
транспорт по внатрешни 
водни патишта

Вклучува: 
 - превоз на поединци и групи на лица и придружен багаж со брод, чамец, траект, 
ховеркрафт и хидроглисер; 
 - придружен транспорт на приватни возила; 
 - такси на вода.

услуги

07.3.4.0 Поморски патнички 
транспорт и патнички 
транспорт по внатрешни 
водни патишта

Вклучува: 
 - превоз на поединци и групи на лица и придружен багаж со брод, чамец, траект, 
ховеркрафт и хидроглисер; 
 - придружен транспорт на приватни возила; 
 - такси на вода.

услуги

07.3.5 Комбиниран патнички 
транспорт

Вклучува: 
 - превоз на поединци и групи на лица и придружен багаж со два или повеќе 
видови на превоз, кога трошоците за превоз не може да се поделат меѓу нив; 
 - превоз на повеќе начини (на пр., автобус, трамвај, подземна железница, траект), 
достапни на еден билет. 
Исто така, вклучува: 
 - придружен транспорт на приватни возила (на пр., билет за воз кој вклучува 
транспорт на приватни возила). 
Исклучува: 
 - пакет-аранжмани (09.8.0.0).

услуги

07.3.5.0 Комбиниран патнички 
транспорт

Вклучува: 
 - превоз на поединци и групи на лица и придружен багаж со два или повеќе 
видови на превоз, кога трошоците за превоз не може да се поделат меѓу нив; 
 - превоз на повеќе начини (на пр., автобус, трамвај, подземна железница, траект), 
достапни на еден билет. 
Исто така, вклучува: 
 - придружен транспорт на приватни возила (на пр., билет за комбинирано 
патување со воз и со траект кој вклучува транспорт на приватни возила). 
Исклучува: 
 - пакет-аранжмани (09.8.0.0).

услуги

07.3.6 Други транспортни услуги Вклучува: 
 - превоз со фуникулар, елеватор, жичница со кабина и жичница со отворени 
седишта; 
 - услуги на носачи и оставање на багаж во простории за багаж (услуги за чување 
на патнички багаж за ограничен временски период) и канцеларии за препраќање 
на багаж; 
 - провизии на патнички агенции, доколку се пресметуваат одделно; 
 - транспортери-мостови, лифтови, накосени лифтови. 
Исклучува: 
 - превоз со жичница со кабини и жичница со отворени седишта во ски-центри и 
туристички центри (09.4.6.2).

услуги
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07.3.6.0 Други транспортни услуги Вклучува: 
 - превоз со фуникулар, елеватор, жичница со кабина и жичница со отворени 
седишта; 
 - услуги на носачи и оставање на багаж во простории за багаж (услуги за чување 
на патнички багаж за ограничен временски период) и канцеларии за препраќање 
на багаж; 
 - провизии на патнички агенции, доколку се пресметуваат одделно; 
 - транспортери-мостови, лифтови, накосени лифтови. 
Исклучува: 
 - превоз со жичница со кабини и жичница со отворени седишта во ски-центри и 
туристички центри (09.4.6.2).

услуги

07.4 УСЛУГИ ЗА ТРАНСПОРТ НА 
СТОКИ

07.4.1 Поштенски и курирски 
услуги

Вклучува: 
 - нови поштенски марки и други однапред франкирани поштенски материјали (на 
пр., однапред франкирани разгледници, пликоа итн.); 
 - курирски услуги за писма; 
 - услуги за испорака на пратки (дојдовни и појдовни-испратени пратки и достава 
на пратки до домовите); 
 - услуги за испорака на пратки на стоки купени преку интернет; 
 - курирски услуги за мали пратки; 
 - услуги за отстранување на мебел; 
 - услуги за складирање на мебел; 
 - услуги за испорака на стоки, како што се мебел и намирници, доколку се 
наплаќаат одделно; 
 - локална испорака на набавени артикли, како што се оброци за носење и лекови 
на рецепт; 
 - услуги за испорака, коишто обично се извршуваат веднаш откако артиклот е 
купен или закажани за кратко време. 
Исклучува: 
 - единици за самостојно складирање (04.1.2.2); 
 - вградување на стоки (мебел, електрични уреди итн.), доколку се наплаќа 
одделно (05.1.2.0, 05.3.3.0); 
 - услуги на носачи и оставање на багаж во простории за багаж и канцеларии за 
препраќање на багаж (07.3.6.0); 
 - услуги за испорака на стоки, како што се мебел и намирници, доколку се 
наплаќаат одделно (07.4.9.2); 
 - разгледници кои не се однапред франкирани, пликоа и други поштенски 
материјали, кои не се однапред франкирани (09.7.3.0).

услуги

07.4.1.1 Услуги за ракување со 
писма

Вклучува: 
 - нови поштенски марки и други однапред франкирани поштенски материјали (на 
пр., однапред франкирани разгледници, пликоа итн.); 
 - курирски услуги за писма. 
Исклучува: 
 - разгледници кои не се однапред франкирани, пликоа и други поштенски 
материјали кои не се однапред франкирани (09.7.3.0).

услуги

07.4.1.2 Курирски услуги и услуги 
за испорака на пратки

Вклучува: 
 - услуги за испорака на пратки (дојдовни и појдовни-испратени пратки и достава 
на пратки до домовите); 
 - услуги за испорака на пратки на стоки купени преку интернет; 
 - курирски услуги за мали пратки. 
Исклучува: 
 - услуги за испорака на стоки, како што се мебел и намирници, доколку се 
наплаќаат одделно (07.4.9.2).

услуги
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07.4.9 Друг транспорт на стоки Вклучува: 
 - услуги за отстранување на мебел; 
 - услуги за складирање на мебел; 
 - услуги за испорака на стоки, како што се мебел и намирници, доколку се 
наплаќаат одделно; 
 - локална испорака на набавени артикли, како што се оброци за носење и лекови 
на рецепт; 
 - услуги за испорака, коишто обично се извршуваат веднаш откако артиклот е 
купен или закажани за кратко време. 
Исклучува: 
 - единици за самостојно складирање (04.1.2.2); 
 - вградување на стоки (мебел, електрични уреди итн.), доколку се наплаќа 
одделно (05.1.2.0, 05.3.3.0); 
 - услуги на носачи и оставање на багаж во простории за багаж и канцеларии за 
препраќање на багаж (07.3.6.0).

услуги

07.4.9.1 Услуги за отстранување и 
складирање

Вклучува: 
 - услуги за отстранување на мебел; 
 - услуги за складирање на мебел. 
Исклучува: 
 - единици за самостојно складирање (04.1.2.2); 
 - услуги на носачи и оставање на багаж во простории за багаж и канцеларии за 
препраќање на багаж (07.3.6.0).

услуги

07.4.9.2 Испорака на стоки Вклучува: 
 - услуги на испорака на стоки, како што се мебел и намирници, доколку се 
наплаќаат одделно; 
 - локална испорака на набавени артикли, како што се оброци за носење и лекови 
на рецепт; 
 - услуги за испорака, коишто обично се извршуваат веднаш откако артиклот е 
купен или закажани за кратко време. 
Исклучува: 
 - вградување/монтирање на стоки (мебел, електрични уреди итн.), доколку се 
наплаќаат одделно (05.1.2.0, 05.3.3.0).

услуги
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08 ИНФОРМАЦИИ И 
КОМУНИКАЦИИ

Одделот 08 опфаќа три главни групи на стоки и услуги: информациска и 
комуникациска опрема, вклучувајќи и опрема за прием, снимање и репродукција 
на звук и слика (08.1), софтвер (08.2) и информациски и комуникациски услуги 
(08.3). Информациските и комуникациските услуги вклучуваат телефонски и други 
комуникациски услуги, услуги за пристап на интернет, ТВ и радио лиценци, такси и 
услуги за претплата, вклучувајќи и услуги за стриминг на филм и музика. 
Одделот 08, исто така, вклучува и поправка, одржување и изнајмување на 
информациска и комуникациска опрема.

08.1 ИНФОРМАЦИСКА И 
КОМУНИКАЦИСКА 
ОПРЕМА

08.1.1 Фиксна телефонска 
опрема

Вклучува: 
 - телефони, радио-телефони, телефакс машини, телефонски секретарки и 
телефонски звучници. 
Исклучува: 
 - уреди за телефакс и телефонски секретарки, обезбедени од персонални 
компјутери (08.1.3.1).

трајни добра

08.1.1.0 Фиксна телефонска 
опрема

Вклучува: 
 - телефони, радио-телефони, телефакс машини, телефонски секретарки и 
телефонски звучници. 
Исклучува: 
 - уреди за телефакс и телефонски секретарки, обезбедени од персонални 
компјутери (08.1.3.1).

трајни добра

08.1.2 Мобилна телефонска 
опрема

Вклучува: 
 - мобилни телефонски слушалки, вклучувајќи и уреди со повеќе функции; 
 - паметни телефони.

трајни добра

08.1.2.0 Мобилна телефонска 
опрема

Вклучува: 
 - мобилни телефонски слушалки, вклучувајќи и уреди со повеќе функции; 
 - паметни телефони.

трајни добра

08.1.3 Опрема за обработка на 
информации

Вклучува: 
 - персонални компјутери, печатачи, скенери, монитори, проектори, додатоци за 
проширена реалност (AR) и виртуелна реалност (VR), модеми, рутери, мрежни 
прекинувачи и слично, тастатури, мауси, дигитализатори; 
 - таблети; 
 - калкулатори, вклучувајќи и џебни калкулатори; 
 - машини за пишување и обработка на текст (уреди); 
 - тонери и кертриџи, барабани-цилиндри за ласерски печатари, ленти за машини 
за пишување. 
Исто така, вклучува: 
 - уреди за телефакс и телефонски секретарки коишто работат на компјутери.  
Исклучува: 
 - компјутерски софтверски пакети, како што се оперативни системи, апликации, 
компјутерски јазици итн. (08.2.0.0); 
 - софтвер за видеоигри; компјутери и конзоли за видеоигри (09.2.1.1); 
 - преносливи медиуми кои содржат книги, речници, енциклопедии, обучувачи за 
странски јазици, мултимедијални презентации итн., во форма на софтвер (09.7.1).

трајни добра

08.1.3.1 Компјутери, лаптопи и 
таблети

Вклучува: 
 - десктоп компјутери и лаптопи; 
 - таблети. 
Исто така, вклучува: 
 - уреди за телефакс и телефонски секретарки коишто работат на компјутери.  
Исклучува: 
 - компјутерски софтверски пакети, како што се оперативни системи, апликации, 
компјутерски јазици итн. (08.2.0.0); 
 - софтвер за видеоигри; компјутери и конзоли за видеоигри (09.2.1.1); 
 - преносливи медиуми кои содржат книги, речници, енциклопедии, обучувачи за 
странски јазици, мултимедијални презентации итн., во форма на софтвер (09.7.1).

трајни добра
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08.1.3.2 Периферна опрема и 
нејзини потрошни делови

Вклучува: 
 - печатачи, скенери, монитори, проектори, додатоци за проширена реалност 
(AR) и виртуелна реалност (VR), модеми, рутери, мрежни прекинувачи и слично, 
тастатури, мауси, дигитализатори; 
 - машини за пишување и обработка на текст (уреди); 
 - тонери и кертриџи, барабани-цилиндри за ласерски печатачи, ленти за машини 
за пишување; 
 - калкулатори, вклучувајќи и џебни калкулатори; 
 - веб-камери.

трајни добра

08.1.4 Опрема за прием, 
снимање и репродукција 
на звук и слика

Вклучува: 
 - телевизиски апарати, видеокасетофони и рикордери, дигитални 
видеорикордери, DVD плеери, Blu-ray плеери, ултра-HD Blu-ray плеери, стриминг 
кутии, ТВ антени од сите видови; 
 - радиоприемници (радиоапарати, дигитални радиоапарати, интернетски 
радиоапарати, сателитски радиоапарати, радио за кола, радиочасовници, 
двонасочни радија, воки-токи, аматерски радиоприемници и предаватели); 
 - преносни и непреносни CD плеери; 
 - преносни и непреносни звучни плеери; 
 - стерео опрема и CD радиокасетфон; 
 - грамофони, тјунери, засилувачи, касетофони, микрофони и звучници, DJ опрема, 
системи за караоке; 
 - аудио и видеосистеми за автомобили; 
 - set-top box апарати, сателитски приемници, IPTV приемници, кутии за ТВ 
конвертори; 
 - дигитални медија плеери; 
 - слушалки, тапи за уши и безжични/Bluetooth слушалки.

трајни добра

08.1.4.0 Опрема за прием, 
снимање и репродукција 
на звук и слика

Вклучува: 
 - телевизиски апарати, видеокасетофони и рикордери, дигитални 
видеорикордери, DVD плеери, Blu-ray плеери, ултра-HD Blu-ray плеери, стриминг 
кутии, ТВ антени од сите видови; 
 - радиоприемници (радиоапарати, дигитални радиоапарати, интернетски 
радиоапарати, сателитски радиоапарати, радио за кола, радиочасовници, 
двонасочни радија, воки-токи, аматерски радиоприемници и предаватели); 
 - преносни и непреносни CD плеери; 
 - преносни и непреносни звучни плеери; 
 - стерео опрема и CD радиокасетфон; 
 - грамофони, тјунери, засилувачи, касетофони, микрофони и звучници, DJ опрема, 
системи за караоке; 
 - аудио и видеосистеми за автомобили; 
 - set-top box апарати, сателитски приемници, IPTV приемници, кутии за ТВ 
конвертори; 
 - дигитални медија плеери; 
 - слушалки, тапи за уши и безжични/Bluetooth слушалки.

трајни добра

08.1.5 Неснимени медиуми за 
снимање

Вклучува: 
 - CD-а (R и RW); 
 - DVD-а (R и RW); 
 - Blu-ray дискови (R и RE); 
 - видеокасети; 
 - аудиокасети, касети, DAT; 
 - надворешни хард дискови и SSD дискови, NAS (мрежно складирање); 
 - USB клучеви/флеш дискови; 
 - SD картички, компактен флеш (уред за масовно складирање на флеш меморија) 
итн.; 
 - магнетни ленти за податоци; 
 - други магнетни медиуми за снимање; 
 - други оптички медиуми за снимање; 
 - други медиуми за снимање (медиуми за снимање на фази, холографски 
медиуми за снимање, молекуларни медиуми за снимање). 
Исклучува: 
 - снимени медиуми за снимање (09.5.2.0, 09.7.1).

полутрајни 
добра
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08.1.5.0 Неснимени медиуми за 
снимање

Вклучува: 
 - CD-а (R и RW); 
 - DVD-а (R и RW); 
 - Blu-ray дискови (R и RE); 
 - видеокасети; 
 - аудиокасети, касети, DAT; 
 - надворешни хард дискови и SSD дискови, NAS (мрежно складирање); 
 - USB клучеви/флеш дискови; 
 - SD картички, компактен флеш (уред за масовно складирање на флеш меморија) 
итн.; 
 - магнетни ленти за податоци; 
 - други магнетни медиуми за снимање; 
 - други оптички медиуми за снимање; 
 - други медиуми за снимање (медиуми за снимање на фази, холографски 
медиуми за снимање, молекуларни медиуми за снимање). 
Исклучува: 
 - снимени медиуми за снимање (09.5.2.0, 09.7.1).

полутрајни 
добра

08.1.9 Друга информациска и 
комуникациска опрема и 
прибор

Вклучува: 
 - монитори за бебиња; 
 - паметни часовници; 
 - фитнес тракери и други уреди што можат да се носат, како на пр., паметни очила 
кои не работат без паметен телефон или таблет; 
 - читачи на е-книги; 
 - полначи, батерии, кабли, "power banks" (преносни батерии за полнење на 
електрични уреди), приклучни станици, капаци, куќишта, подлоги, носачи; 
 - компјутерски компоненти: на пр., процесори, внатрешни хард дискови и SSD 
дискови, матични плочи, меморија, DVD дискови, хард дискови.

трајни добра

08.1.9.1 Друга информациска и 
комуникациска опрема 

Вклучува: 
 - монитори за бебиња; 
 - паметни часовници; 
 - фитнес тракери и други уреди што можат да се носат, како на пр., паметни очила 
кои не работат без паметен телефон или таблет; 
 - читачи на е-книги.

трајни добра

08.1.9.2 Друг информациски и 
комуникациски прибор

Вклучува: 
 - полначи, батерии за информациска и комуникациска опрема, кабли, "power 
banks" (преносни батерии за полнење на електрични уреди), приклучни станици, 
капаци, куќишта подлоги, носачи; 
 - компјутерски компоненти: на пр., процесори, внатрешни хард дискови и SSD 
дискови, матични плочи, меморија, DVD уреди, хард дискови.

полутрајни 
добра

08.2 СОФТВЕР, ОСВЕН ИГРИ
08.2.0 Софтвер Вклучува: 

 - компјутерски софтверски пакети, како што се оперативни системи, апликации, 
програмски јазици итн. 
Исто така, вклучува: 
 - претплати на софтвер и користење на он-лајн софтвер; 
 - апликации. 
Исклучува: 
 - софтвер за видеоигри (09.2.1.1); 
 - преносливи медиуми кои содржат книги, речници, енциклопедии, обучувачи за 
странски јазици, мултимедијски презентации итн., во облик на софтвер (09.7.1.1). 

услуги

08.2.0.0 Софтвер Вклучува: 
 - компјутерски софтверски пакети, како што се оперативни системи, апликации, 
програмски јазици итн. 
Исто така, вклучува: 
 - претплати на софтвер и користење на он-лајн софтвер; 
 - апликации. 
Исклучува: 
 - софтвер за видеоигри (09.2.1.1); 
 - преносливи медиуми кои содржат книги, речници, енциклопедии, обучувачи за 
странски јазици, мултимедијски презентации итн., во облик на софтвер (09.7.1.1). 

услуги
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08.3 ИНФОРМАЦИСКИ И 
КОМУНИКАЦИСКИ УСЛУГИ

08.3.1 Фиксни комуникациски 
услуги

Вклучува: 
 - трошоци за инсталација и претплата на лична телефонска опрема; 
 - телефонски повици од приватна линија или од јавна линија (јавна телефонска 
говорница, поштенска кабина итн.); 
 - локални, регионални, национални и меѓународни повици; 
 - телефонски повици од хотели, кафулиња, ресторани и сл.

услуги

08.3.1.0 Фиксни комуникациски 
услуги

Вклучува: 
 - трошоци за инсталација и претплата на лична телефонска опрема; 
 - телефонски повици од приватна линија или од јавна линија (јавна телефонска 
говорница, поштенска кабина итн.); 
 - локални, регионални, национални и меѓународни повици; 
 - телефонски повици од хотели, кафулиња, ресторани и сл.

услуги

08.3.2 Мобилни комуникациски 
услуги

Вклучува: 
 - локални, регионални, национални и меѓународни повици, вклучувајќи и 
говорни и видеоповици; 
 - пораки, вклучувајќи и гласовни, текстуални (SMS) и мултимедијални (MMS) 
пораки, претплати за други комуникациски апликации (месинџери); 
 - дополнителни опции за повикување, како што се говорна пошта и приказ на 
повици, без оглед на тоа дали се продаваат одделно или се вклучени во пакет со 
локалната мобилна услуга;  
 - планови за гласовни и текстуални пораки за мобилни телефони кои, исто така, 
вклучуваат ограничен интернет; 
 - планови за гласовни, текстуални пораки и интернет за мобилни телефони; 
 - други услуги за мобилна телефонија. 
Исто така, вклучува: 
 - трошоци за телефонска опрема доколку се вклучени во трошоците за претплата; 
 - мобилни телефони вклучени во пакет, односно припејд или пост-пејд пакети, 
кои се главно врзани за одреден оператор на одреден временски период, доколку 
не се пресметуваат одделно.

услуги

08.3.2.0 Мобилни комуникациски 
услуги

Вклучува: 
 - локални, регионални, национални и меѓународни повици, вклучувајќи и 
говорни и видеоповици; 
 - пораки, вклучувајќи и гласовни, текстуални (SMS) и мултимедијални (MMS) 
пораки, претплати за други комуникациски апликации (месинџери); 
 - дополнителни опции за повикување, како што се говорна пошта и приказ на 
повици, без оглед на тоа дали се продаваат одделно или се вклучени во пакет со 
локалната мобилна услуга;  
 - планови за гласовни и текстуални пораки за мобилни телефони кои, исто така, 
вклучуваат ограничен интернет; 
 - планови за гласовни, текстуални пораки и интернет за мобилни телефони; 
 - други услуги за мобилна телефонија. 
Исто така, вклучува: 
 - трошоци за телефонска опрема доколку се вклучени во трошоците за претплата; 
 - мобилни телефони вклучени во пакет, односно припејд или пост-пејд пакети, 
кои се главно врзани за одреден оператор на одреден временски период, доколку 
не се пресметуваат одделно.

услуги

08.3.3 Услуги за обезбедување 
на интернет-пристап 
и услуги за мрежно 
складирање

Вклучува: 
 - услуги за пристап до интернет обезбедени од оператори на жична, безжична 
или сателитска инфраструктура; 
 - "cloud storage" (складирање на дигитални податоци на оддалечена физичка 
локација), хостинг на датотеки и веб хостинг услуги; 
 - претплати за услуги за е-пошта. 
Исто така, вклучува: 
 - надоместоци за активирање и инсталација и месечна такса.

услуги

08.3.3.0 Услуги за обезбедување 
на интернет-пристап 
и услуги за мрежно 
складирање

Вклучува: 
 - услуги за пристап до интернет обезбедени од оператори на жична, безжична 
или сателитска инфраструктура; 
 - "cloud storage" (складирање на дигитални податоци на оддалечена физичка 
локација), хостинг на датотеки и веб хостинг услуги; 
 - претплати за услуги за е-пошта. 
Исто така, вклучува: 
 - надоместоци за активирање и инсталација и месечна такса.

услуги
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08.3.4 Пакет на 
телекомуникациски услуги

Вклучува: 
 - пакети за телефон/интернет/ТВ; 
 - каква било комбинација на телекомуникациски пакет.

услуги

08.3.4.0 Пакет на 
телекомуникациски услуги

Вклучува: 
 - пакети за телефон/интернет/ТВ; 
 - каква било комбинација на телекомуникациски пакет.

услуги

08.3.5 Поправка и изнајмување 
на информациска и 
комуникациска опрема

Цената на материјалите е вклучена само доколку материјалите не се фактурираат 
одделно. 
Вклучува: 
 - поправка на целата информациска и комуникациска опрема; 
 - изнајмување на телефони, телефакс машини, телефонски секретарки и 
телефонски звучници; 
 - изнајмување на безжична телефонска опрема; 
 - изнајмување на опрема за обезбедување на интернет-пристап; 
 - изнајмување на опрема за телеграфија, телекс, телефакс, радиотелефонија, 
радиотелеграфија и радиотелекс опрема.

услуги

08.3.5.0 Поправка и изнајмување 
на информациска и 
комуникациска опрема

Цената на материјалите е вклучена само доколку материјалите не се фактурираат 
одделно. 
Вклучува: 
 - поправка на целата информациска и комуникациска опрема; 
 - изнајмување на телефони, телефакс машини, телефонски секретарки и 
телефонски звучници; 
 - изнајмување на безжична телефонска опрема; 
 - изнајмување на опрема за обезбедување на интернет-пристап; 
 - изнајмување на опрема за телеграфија, телекс, телефакс, радиотелефонија, 
радиотелеграфија и радиотелекс опрема.

услуги

08.3.9 Други информациски и 
комуникациски услуги

Вклучува: 
 - телеграфски, телекс и телефакс услуги; 
 - обезбедување на VoIP (глас преку интернет протокол) (номадска употреба); 
 - ТВ и радио лиценци; 
 - претплата на кабелска телевизија, сателитска телевизија, IPTV и Pay-TV; 
 - услуги за стриминг; 
 - онлајн видеоуслуги (веб-базирани DVR услуги); 
 - услуги за VOD (видео на барање); 
 - изнајмување или претплата на CD-а, видеокасети, DVD-а, Blu-ray дискови, 
софтвер (освен софтвер за игри). 
Исто така, вклучува: 
 - радиотелефонски, радиотелеграфски и радиотелекс услуги; 
 - услуги за инсталирање на софтвер; 
 - надоместоци за изнајмување/закуп на декодери, телевизиски приемници итн. 
Исклучува: 
 - изнајмување или претплата на софтвер за видеоигри и онлајн игри (09.4.3.1); 
 - аудио-визуелна содржина купена онлајн, за директно преземање (09.5.2.0).

услуги

08.3.9.1 ТВ и радио лиценци и 
надоместоци

Вклучува: 
 - ТВ и радио лиценци.

услуги

08.3.9.2 Претплата на аудио-
визуелна содржина, 
услуги за стриминг и 
изнајмување на аудио-
визуелни содржини

Вклучува: 
 - услуги за стриминг (филм и музика); 
 - изнајмување, преземање или претплата за CD-a, видеокасети, DVD-a, Blu-ray 
дискови, софтвер (освен софтвер за игри); 
 - претплата за кабелска телевизија, сателитска телевизија, IPTV и Pay-TV; 
 - онлајн видеоуслуги (веб-базирани DVR услуги); 
 - услуги за VOD (видео на барање); 
 - претплата на телевизија преку декодери и изнајмување на декодери. 
Исклучува: 
 - изнајмување или претплата на софтвер за видеоигри и онлајн игри (09.2.1.1); 
 - аудио-визуелна содржина купена онлајн за директно преземање (09.5.2.0).

услуги

08.3.9.9 Други информациски и 
комуникациски услуги

Вклучува: 
 - телеграфски, телекс и телефакс услуги; 
 - услуги за радиотелефонија, радиотелеграфија и радиотелекс услуги; 
 - обезбедување на VoIP (глас преку интернет протокол) (номадска употреба); 
 - надоместоци за изнајмување/закуп на декодери; 
 - услуги за инсталирање на софтвер.

услуги
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09 РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ И 
КУЛТУРА

Одделот 09 опфаќа широк спектар на стоки и услуги за рекреација, спорт и 
култура и е структуриран во осум групи. Првата група (09.1) опфаќа трајни 
производи за рекреација: фотографска опрема, други големи трајни производи за 
рекреација, како што се камперски комбиња, чамци, јахти, авиони и сл. Групата 
09.2 опфаќа мали трајни производи за рекреација како што се игри и играчки, 
вклучувајќи и компјутери за видеоигри, предмети за прослава, опрема за спорт, 
кампување и за рекреација на отворен простор. Третата група (09.3) опфаќа 
градинарски производи, растенија и цвеќиња, купување на домашни миленици и 
трошоци за домашни миленици, освен ветеринарни услуги. Рекреативните услуги 
(09.4) опфаќаат изнајмување, одржување и поправка на добра класифицирани 
во одделот 09, ветеринарни и други услуги за домашни миленици, услуги за 
рекреација и одмор, како што се забавни паркови, игри на среќа и трошоци за 
спортски услуги, трошоци за занимавање со спорт како и трошоци за присуство на 
спортски настани. 
Групата 09.5 опфаќа културни добра, како што се музички инструменти и 
аудиовизуелни медиуми, проследени со културни услуги (09.6) кои опфаќаат кина, 
театри, концерти, музеи и други културни локалитети, како и фотографски услуги. 
Дали книгите или весниците се во печатена или електронска форма е ирелевантно 
за нивно класифицирање под 09.7. 
Последната група (09.8) ги опфаќа пакет-аранжманите за одмор кои како пакет ги 
вклучуваат сите видови на услуги, како што се превоз, сместување, обезбедување 
на храна, туристички водич итн. Трошоците за пакет-аранжманите за одмор 
не можат да се разделат на нивните составни компоненти и поради тоа беше 
создадена одделна категорија за класифицирање. Должината на аранжманите за 
одмор и дали дестинацијата за одмор е во земјата или надвор, не е важна.

09.1 ТРАЈНИ ДОБРА ЗА 
РЕКРЕАЦИЈА

09.1.1 Фотографска и 
кинематографска опрема 
и оптички инструменти

Вклучува: 
 - фотоапарати, филмски камери и камери за снимање на звук, филмски и 
дијапроектори, апарати за зголемување и опрема за обработка на филм; 
 - видеокамери, вклучувајќи и камкодери, акциски камери; 
 - екрани, слајд-проектори, објективи (вклучувајќи и објективи за зумирање), 
блицеви, филтри, мерачи на експозиција итн.; 
 - развивачи на фотографии и фотографска хартија; 
 - двогледи, микроскопи, телескопи и компаси. 
Исто така, вклучува: 
 - одделни материјали набавени од страна на домаќинствата со намера сами да ги 
извршат поправките; 
 - фотографски и кинематографски филмови; 
 - батерии и полначи за фотоапарати и друга фотографска и кинематографска 
опрема. 
Исклучува: 
 - камери за предно ветробранско стакло (07.2.1.3); 
 - веб камери (08.1.3.2).

трајни добра

09.1.1.1 Камери Вклучува: 
 - фотоапарати, филмски камери и камери за снимање на звук, филмски и 
дијапроектори, апарати за зголемување и опрема за обработка на филм; 
 - видеокамери, вклучувајќи и камкодери, акциски камери. 
Исто така, вклучува: 
 - одделни материјали набавени од страна на домаќинствата со намера сами да ги 
извршат поправките. 
Исклучува: 
 - камери за предно ветробранско стакло (07.2.1.3); 
 - веб камери (08.1.3.2).

трајни добра

09.1.1.2 Прибор за фотографска и 
кинематографска опрема

Вклучува: 
 - екрани, слајд-проектори, објективи (вклучувајќи и објективи за зумирање), 
блицеви, филтри, мерачи на експозиција итн.; 
 - развивачи на фотографии и фотографска хартија. 
Исто така, вклучува: 
 - одделни материјали набавени од страна на домаќинствата со намера сами да ги 
извршат поправките; 
 - фотографски и кинематографски филмови; 
 - батерии и полначи специфични за фотоапарати.

трајни добра
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09.1.1.3 Оптички инструменти Вклучува: 
 - двогледи, микроскопи, телескопи и компаси.

трајни добра

09.1.2 Големи трајни добра за 
рекреација

Вклучува: 
 - камперски комбиња, каравани и приколки; 
 - авиони, микролесни авиони, едрилици, параглајдери и балони со топол воздух; 
 - чамци, јахти, вонбродски мотори, едра, опрема и надградби (суперструктури); 
 - бродови за рекреација, бродови едрилици, едрилици, даски за спортови на 
вода; 
 - кануа, кајаци, даски за сурфање на ветер; 
 - опрема за нуркање на море; 
 - коњи и пони коњи, возила влечени од коњи или пони коњи, камили и 
дромедари, купени за рекреативни цели и соодветна опрема (оглави, узди, 
дизгини, седла итн.); 
 - возила за голф; 
 - големи базени со челична рамка, за градина; 
 - маси за билијард, маси за пинг-понг, пинбол машини, машини за игри итн.; 
 - велосипеди со четири тркала; 
 - други големи трајни добра за рекреација, н.д.м. 
Исто така, вклучува: 
 - посебен материјал купен од страна на домаќинствата со намера сами да ги 
извршат поправките. 
Исклучува: 
 - коњи и пони коњи, возила влечени од коњи или пони коњи, камили и 
дромадери и соодветна опрема, набавена за личен транспорт (07.1.4.0); 
 - чамци на надувување, сплавови и базени за деца и за плажа (09.2.2.2).

трајни добра

09.1.2.1 Камперски комбиња, 
каравани и приколки

Вклучува: 
 - камперски комбиња, каравани и приколки.

трајни добра

09.1.2.2 Авиони, микролесни 
авиони, едрилици, 
параглајдери и балони со 
топол воздух

Вклучува: 
 - авиони, микролесни авиони, едрилици, параглајдери и балони со топол воздух.

трајни добра

09.1.2.3 Чамци, јахти, вонбродски 
мотори и друга опрема за 
водни спортови

Вклучува: 
 - чамци, јахти, вонбродски мотори, едра, водни скутери, опрема и надградби 
(суперструктури); 
 - бродови за рекреација, бродови едрилици, едрилици, даски за спортови на 
вода; 
 - кануа, кајаци, даски за сурфање на ветер; 
 - опрема за нуркање на море. 
Исклучува: 
 - чамци на надувување, сплавови и базени за деца (09.2.2.2).

трајни добра

09.1.2.4 Коњи, пони коњи, камили 
и дромедари и прибор

Вклучува: 
 - коњи и пони коњи, возила влечени од коњи или пони коњи, камили и 
дромедари, купени за рекреативни цели и соодветна опрема (оглави, узди, 
дизгини, седла итн.). 
Исклучува: 
 - коњи и пони коњи, возила влечени од коњи или пони коњи, камили и 
дромадери и соодветна опрема, набавена за личен транспорт (07.1.4.0).

трајни добра

09.1.2.9 Други големи трајни 
добра за рекреација

Вклучува: 
 - возила за голф; 
 - моторни санки; 
 - големи базени со челична рамка, за градини; 
 - маси за билијард, маси за пинг-понг, пинбол машини, машини за игри итн.; 
 - велосипеди со четири тркала; 
 - електрични скејтборди, електрични тротинети, самобалансирачки уницикли и 
скутери; 
 - други големи трајни добра за рекреација, н.д.м. 
Исклучува: 
 - чамци на надувување, сплавови и базени за деца и за плажа (09.2.2.2).

трајни добра
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09.2 ДРУГИ РЕКРЕАТИВНИ 
ДОБРА

09.2.1 Игри, играчки и хобија Вклучува: 
 - игри со карти, игри за на маса, салонски игри, шаховски сетови и сл.; 
 - софтвер за видеоигри; компјутери за видеоигри кои се вклучуваат во телевизор; 
касети за видеоигри и CD-ROM-ови за видеоигри, преземања на видеоигри; 
 - апликации за игри; 
 - геимпади, џојстици, волани за играње и друг прибор за видеоигри; 
 - електронски игри; 
 - играчки од сите видови, вклучувајќи и кукли, меки играчки, играчки автомобили 
и возови, играчки велосипеди и трицикли, комплети за составување на играчки, 
загатки, глина за моделирање, електронски игри, маски, маскировки, шеги, мали 
евтини играчки, огномети и ракети, украсни ленти и украси за празници; 
 - реквизити за прибирање на поштенски марки (користени или откажани 
поштенски марки, албуми за поштенски марки итн.), други колекционерски 
предмети (монети, медали, минерали, зоолошки и ботанички примероци итн.) и 
други алатки и производи, н.д.м., за хоби. 
Исто така, вклучува: 
 - одделни набавки на материјали од страна на домаќинствата, со намера сами да 
гo извршaт одржувањето и поправките. 
Исклучува: 
 - колекционерски предмети кои спаѓаат во категоријата уметнички дела или 
антиквитети (05.1.1.1 или формирање на капитал односно инвестиција, доколку се 
стекнати првенствено како залиха на вредности); 
 - претплата и изнајмување на видеоигри (09.4.3.1); 
 - детски албуми (09.7.1.9).

полутрајни 
добра

09.2.1.1 Компјутери за видеоигри, 
конзоли за игри, 
апликации за игри и 
софтвер

Вклучува: 
 - компјутери за видеоигри; 
 - конзоли за видеоигри; 
 - геимпади, џојстици, волани за играње и друг прибор за видеоигри; 
 - електронски игри; 
 - софтвер за видеоигри (за конзоли за игри, компјутери, таблети, паметни 
телефони, за преземање и на кој било медиум, вклучувајќи CD-ROM-ови, касети, 
DVD-а, Blu-ray дискови, флеш-уреди итн.); 
 - апликации за игри. 
Исклучува: 
 - претплата и изнајмување на видеоигри (09.4.3.1).

полутрајни 
добра

09.2.1.2 Други игри, играчки и 
хобија

Вклучува: 
 - традиционални игри, на пр., игри со карти, салонски игри, игри за на маса, 
шаховски сетови; 
 - кукли; 
 - играчки автомобили, вклучувајќи и играчки возови, играчки велосипеди и 
трицикли; 
 - меки играчки, мечиња и сл.; 
 - сетови за конструкција на играчки; 
 - загатки; 
 - глина за моделирање; 
 - маски; 
 - маскировки; 
 - шеги; 
 - модели/реплики на авиони, чамци, возови итн.; 
 - реквизити за прибирање на поштенски марки (користени или откажани 
поштенски марки, албуми за поштенски марки итн.); 
 - други колекционерски предмети (монети, медали, минерали, зоолошки и 
ботанички примероци итн.) и други алатки и производи, н.д.м., за хоби. 
Исклучува: 
 - колекционерски предмети кои спаѓаат во категоријата уметнички дела или 
антиквитети (05.1.1.1 или формирање на капитал односно инвестиција доколку се 
стекнати првенствено како залиха на вредности); 
 - детски албуми (09.7.1.9).

полутрајни 
добра
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09.2.1.3 Предмети за прослава Вклучува: 
 - огномет и ракети; 
 - украсни ленти, хартиени лампиони; 
 - новогодишни елки, украси за новогодишни елки и сијалички; 
 - празнични украси (за: Божиќ, Велигден, Ханука, Еид, Дивали и сл.).

нетрајни добра

09.2.2 Опрема за спорт, 
кампување и рекреација 
на отворен простор

Вклучува: 
 - опрема за гимнастика, физичка едукација и спорт, како што се топки, топчиња 
за бадминтон, мрежи, рекети, палки, скии, палки за голф, фолии, сабји, стапови, 
тегови, дискови, копја, ѓулиња, торакални експандери и друга опрема за 
бодибилдинг; 
 - падобрани, параглајдери и друга опрема за скајдајвинг (падобранство); 
 - огнено оружје и муниција, друго оружје и панцири за тело, за лов, спорт и лична 
заштита; 
 - трски за риболов и друга опрема за риболов; 
 - опрема за игри на плажа и за игри на отворено, како што се кугли, крокет, 
фризби, одбојка и чамци на надувување, сплавови и базени; 
 - чамци на надувување, сплавови и базени за деца; 
 - скејтборди, кикборди, паметни тркала за балансирање, ховерборди; 
 - опрема за кампување, како што се шатори и додатоци, вреќи за спиење, ранци, 
воздушни душеци и пумпи за надувување, печки за кампување и скари. 
Исто така, вклучува: 
 - специјални обувки за спорт (чизми за скијање, копачки, обувки за голф и други 
обувки опремени со лизгалки, тркала, шила, крампони и сл.); заштитни шлемови 
за спорт; друга заштитна опрема за спорт, како што се елеци за спасување, 
боксерски ракавици, јастучиња за тело, штитници за потколеници, заштитни 
очила, појаси, потпирачи итн.; 
 - одделни набавки на материјали од страна на домаќинствата, со намера сами да 
гo извршaт одржувањето и поправките; 
 - GPS (сателитско позиционирање) опрема за чамци или за пешачење. 
Исклучува: 
 - мебел за градина и за кампување (05.1.1.2); 
 - заштитни кациги за мотоцикли и велосипеди (07.2.1.3); 
 - поправка на опрема за спорт (09.4.4.0).

полутрајни 
добра

09.2.2.1 Опрема за спорт Вклучува: 
 - опрема за гимнастика, физичка едукација и спорт, како што се топки, топчиња за 
бадминтон, мрежи, рекети, палки, скии, палки за голф, дискови, копја; 
 - падобрани, параглајдери и друга опрема за скајдајвинг (падобранство); 
 - огнено оружје и муниција, друго оружје и панцири за тело, за лов, спорт и лична 
заштита; 
 - трски за риболов и друга опрема за риболов; 
 - скејтборди, кикбори, паметни тркала за балансирање, ховерборди. 
Исто така, вклучува: 
 - специјални обувки за спорт (чизми за скијање, копачки, обувки за голф и други 
такви обувки опремени со лизгалки, тркала, шила, крампони и сл.);  
 - специјална облека за спорт (скијачки костуми и сл.); 
 - заштитни шлемови за спорт; 
 - друга заштитна опрема за спорт, како што се елеци за спасување, боксерски 
ракавици, спортски ракавици, јастучиња за тело, штитници за потколеници, 
влошки, заштитни очила, појаси, потпирачи, кациги, на пр., за скејтбординг, 
лизгање со ролери, хокеј на мраз. 
Исклучува: 
 - заштитни кациги за мотоцикли и велосипеди (07.2.1.3); 
 - поправка на опрема за спорт (09.4.4.0).

полутрајни 
добра

09.2.2.2 Опрема за кампување и 
рекреација на отворен 
простор

Вклучува: 
 - опрема за игри на плажа и за игри на отворен простор, како што се кугли, крокет, 
фризби, одбојка и чамци на надувување, сплавови и базени; 
 - шатори, вреќи за спиење, ранци, воздушни душеци и пумпи за надувување, 
печки за кампување, скари и други додатоци поврзани со кампување. 
Исклучува: 
 - мебел за градина и за кампување (05.1.1.2); 
 - поправка на опрема за кампување и рекреација на отворен простор (09.4.4.0).

полутрајни 
добра
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09.3 ГРАДИНАРСКИ 
ПРОИЗВОДИ И ДОМАШНИ 
МИЛЕНИЦИ

09.3.1 Градинарски производи, 
растенија и цвеќиња

Вклучува: 
 - почва, тресет и ѓубрива, пестициди, компости; 
 - трева за тревници, специјално третирани почви за украсни градини, 
хортикултурни препарати; 
 - садови и држачи за садови; 
 - декорации и орнаменти за градини (кои не се растенија); 
 - собни растенија, вклучувајќи природни или вештачки; 
 - растенија на отворен простор; 
 - семиња, луковици и кртули за садење; 
 - грмушки; 
 - собни цвеќињa (природни или вештачки, во вазна или не); 
 - цвеќиња на отворен простор; 
 - семиња и луковици за цвеќиња; 
 - природни или вештачки цвеќиња и венци за украсување на гробни места; 
 - сечено цвеќе; 
 - трошоци за испорака на цвеќиња и растенија, доколку не се фактурураат 
одделно. 
Исклучува: 
 - градинарски услуги (04.4.4.9, 05.6.2.1); 
 - градинарска опрема (05.5.1.0); 
 - градинарски алати (05.5.2.1); 
 - инсектициди, пестициди и фунгициди, за употреба во домаќинството; 
градинарски ракавици (05.6.1.9); 
 - трошоци за испорака на цвеќиња и растенија, доколку се фактурураат одделно 
(07.4.9.2); 
 - новогодишни елки (09.2.1.3).

нетрајни добра

09.3.1.1 Градинарски производи Вклучува: 
 - почва, тресет и ѓубрива, пестициди, компости; 
 - трева за тревници, специјално третирани почви за украсни градини, 
хортикултурни препарати; 
 - садови и држачи за садови; 
 - декорации и орнаменти за градини (кои не се растенија). 
Исклучува: 
 - градинарски услуги (04.4.4.9, 05.6.2.1); 
 - градинарска опрема (05.5.1.0); 
 - градинарски алати (05.5.2.1); 
 - инсектициди, пестициди и фунгициди за употреба во домаќинството; 
градинарски ракавици (05.6.1.9).

нетрајни добра

09.3.1.2 Растенија, семиња и 
цвеќиња

Вклучува: 
 - собни растенија, вклучувајќи природни или вештачки; 
 - растенија на отворен простор; 
 - семиња, луковици и кртули за садење; 
 - грмушки; 
 - собни цвеќињa (природни или вештачки, во вазна или не); 
 - цвеќиња на отворен простор; 
 - семиња и луковици за цвеќиња; 
 - природни или вештачки цвеќиња и венци за украсување на гробни места; 
 - сечено цвеќе. 
Исклучува: 
 - трошоци за испорака на цвеќиња и растенија, доколку се фактурураат одделно 
(07.4.9.2); 
 - новогодишни елки (09.2.1.3); 
 - почва, тресет и ѓубрива (09.3.1.1).

нетрајни добра
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09.3.2 Домашни миленици и 
производи за домашни 
миленици

Вклучува: 
 - домашни миленици, храна за домашни миленици, ветеринарни производи и 
производи за дотерување (тимарење) на домашни миленици, околувратници, 
ремени за кучиња, куќички за кучиња, кафези за птици, аквариуми, песок за 
мачки итн. 
Исто така, вклучува: 
 - добиточна храна и ветеринарни производи за животни кои се користат за 
транспорт, сопствена потрошувачка или рекреација. 
Исклучува: 
 - коњи и пони коњи, камили и дромедари, за транспорт (07.1.4.0); 
 - коњи и пони коњи, камили и дромедари, за рекреација (09.1.2.4); 
 - ветеринарни и други услуги за домашни миленици (09.4.5.0).

нетрајни добра

09.3.2.1 Купување на домашни 
миленици

Вклучува: 
 - купување на домашни миленици. 
Исклучува: 
 - коњи и пони коњи, камили и дромедари, за транспорт (07.1.4.0); 
 - коњи и пони коњи, камили и дромедари, за рекреација (09.1.2.4).

нетрајни добра

09.3.2.2 Производи за домашни 
миленици и други 
домашни животни

Вклучува: 
 - храна за домашни миленици, ветеринарни производи и производи за 
дотерување (тимарење) на домашни миленици, околувратници, ремени за 
кучиња, куќички за кучиња, кафези за птици, аквариуми, песок за мачки итн. 
Исто така, вклучува: 
 - добиточна храна и ветеринарни производи за животни кои се користат за 
транспорт, сопствена потрошувачка или рекреација. 
Исклучува: 
 - ветеринарни и други услуги за домашни миленици и други домашни животни 
(09.4.5.0).

нетрајни добра

09.4 РЕКРЕАТИВНИ УСЛУГИ

09.4.1 Изнајмување и поправка 
на фотографска и 
кинематографска опрема 
и оптички инструменти

Цената на материјалите е вклучена само доколку материјалите не се фактурираат 
одделно. 
Вклучува: 
 - изнајмување на фотографска и кинематографска опрема и оптички инструменти; 
 - поправка на фотографска и кинематографска опрема и оптички инструменти. 
Исклучува: 
 - одделни набавки на материјали од страна на домаќинствата, со намера сами да 
ги извршaт поправките (09.1.1.2).

услуги

09.4.1.0 Изнајмување и поправка 
на фотографска и 
кинематографска опрема 
и оптички инструменти

Цената на материјалите е вклучена само доколку материјалите не се фактурираат 
одделно. 
Вклучува: 
 - изнајмување на фотографска и кинематографска опрема и оптички инструменти; 
 - поправка на фотографска и кинематографска опрема и оптички инструменти. 
Исклучува: 
 - одделни набавки на материјали од страна на домаќинствата, со намера сами да 
ги извршaт поправките (09.1.1.2).

услуги

09.4.2 Изнајмување, одржување 
и поправка на големи 
трајни добра, за 
рекреација

Цената на материјалите е вклучена само доколку материјалите не се фактурираат 
одделно. 
Вклучува: 
 - одржување и поправка на големи трајни добра за рекреација како што е 
опишано во 09.1.2; 
 - зимско паркирање на бродови, јахти, камперски комбиња, каравани итн.; услуги 
на хангари за приватни авиони; пристанишни услуги за чамци; 
 - изнајмување на големи трајни добра за рекреација како што е опишано во 
09.1.2. 
Исклучува: 
 - гориво и мазива за рекреативни возила (07.2.2); 
 - одделни набавки на материјали од страна на домаќинствата, со намера сами да 
го извршат одржувањето или поправката (09.1.2.1).

услуги
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09.4.2.1 Изнајмување, одржување 
и поправка на камперски 
комбиња и каравани

Цената на материјалите е вклучена само доколку материјалите не се фактурираат 
одделно. 
Вклучува: 
 - изнајмување на камперски комбиња и каравани; 
 - одржување и поправка на камперски комбиња и каравани; 
 - зимско паркирање на камперски комбиња и каравани. 
Исклучува: 
 - гориво и мазива за рекреативни возила (07.2.2); 
 - одделни набавки на материјали од страна на домаќинствата, со намера сами да 
го извршат одржувањето или поправката (09.1.2.1).

услуги

09.4.2.2 Изнајмување, одржување 
и поправка на други 
големи трајни добра, за 
рекреација

Цената на материјалите е вклучена само доколку материјалите не се фактурираат 
одделно. 
Вклучува: 
 - изнајмување на големи трајни добра за рекреација како што е опишано во 
09.1.2.2, 09.1.2.3, 09.1.2.4 и 09.1.2.9; 
 - зимско паркирање на бродови, јахти и сл.; услуги на хангари за приватни 
авиони; пристанишни услуги за чамци. 
Исклучува: 
 - гориво и мазива за рекреативни возила (07.2.2); 
 - одделни набавки на материјали од страна на домаќинствата, со намера сами да 
го извршат одржувањето или поправката (09.1.2.1).

услуги

09.4.3 Изнајмување и поправка 
на игри, играчки и хобија

Цената на материјалите е вклучена само доколку материјалите не се фактурираат 
одделно. 
Вклучува: 
 - изнајмување и претплата на конзоли за видеоигри, софтвер и апликации; 
 - поправка на конзоли за видеоигри, играчки и предмети за хоби.

услуги

09.4.3.1 Изнајмување на софтвер 
за игри и претплата на 
онлајн игри

Вклучува: 
 - изнајмување на софтвер за игри (игри на CD-а, DVD-а, Blu-ray дискови итн.); 
 - претплата на софтвер за игри и апликации; 
 - претплата за играње на онлајн игри (или стриминг).

услуги

09.4.3.2 Изнајмување и поправка 
на игри, играчки и хобија

Цената на материјалите е вклучена само доколку материјалите не се фактурираат 
одделно. 
Вклучува: 
 - изнајмување и поправка на конзоли за видеоигри и друга опрема за играње 
игри; 
 - изнајмување и поправка на играчки и предмети за хоби; 
 - изнајмување на играчки и игри.

услуги

09.4.4 Изнајмување и поправка 
на опрема за спорт, 
кампување и рекреација, 
на отворен простор

Цената на материјалите е вклучена само доколку материјалите не се фактурираат 
одделно. 
Вклучува: 
 - изнајмување и поправка на опрема за спорт, кампување и рекреација на 
отворен простор; 
 - изнајмување на чадори и лежалки за плажа.

услуги

09.4.4.0 Изнајмување и поправка 
на опрема за спорт, 
кампување и рекреација, 
на отворен простор

Цената на материјалите е вклучена само доколку материјалите не се фактурираат 
одделно. 
Вклучува: 
 - изнајмување и поправка на опрема за спорт, кампување и рекреација на 
отворен простор; 
 - изнајмување на чадори и лежалки за плажа.

услуги

09.4.5 Ветеринарни и други 
услуги за домашни 
миленици

Вклучува: 
 - ветеринарни и други услуги за домашни миленици, како што се дотерување 
(тимарење), чување, тетовирање и тренирање; 
 - услуги за чување на домашни миленици или услуги за дневна грижа за домашни 
миленици. 
Исто така, вклучува: 
 - ветеринарни и хостинг услуги за животни кои се користат за транспорт. 
Исклучува: 
 - производи за домашни миленици (09.3.2.2).

услуги
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09.4.5.0 Ветеринарни и други 
услуги за домашни 
миленици

Вклучува: 
 - ветеринарни и други услуги за домашни миленици, како што се дотерување 
(тимарење), тетовирање и тренирање; 
 - услуги за чување на домашни миленици или услуги за дневна грижа за домашни 
миленици. 
Исто така, вклучува: 
 - ветеринарни и хостинг услуги за животни кои се користат за транспорт. 
Исклучува: 
 - производи за домашни миленици (09.3.2.2).

услуги

09.4.6 Рекреативни и спортски 
услуги

Вклучува: 
Услуги обезбедени од: 
 - спортски стадиони, патеки за трки со коњи, патеки за мото трки, велодроми 
итн.; 
 - лизгалишта, базени за пливање, терени за голф, гимнастички сали, фитнес 
центри, тениски игралишта, терени за сквош, куглани и стрелишта; 
 - саеми и забавни паркови; 
 - вртелешки, клацкалки и други објекти за детски игри; 
 - пинбол машини (флипери) и други игри за возрасни, освен игри на среќа; 
 - аркадни игри; 
 - скијачки патеки, ски-лифтови и сл.; 
 - воншколски индивидуални или групни обуки за бриџ, шах, аеробик, лизгање, 
скијање, пливање или други разоноди; 
 - чланарина за спортски клубови и фитнес центри; 
 - услуги на планински водичи, туристички водичи итн.; 
 - услуги за навигациска помош при пловење; 
 - водни паркови; 
 - влезници за клубови за танцување, ноќни клубови; 
 - надоместоци за учество во спортски натпревари; 
 - надоместоци за сертификати за спортски звања и категории. 
Исто така, вклучува: 
 - изнајмување на специјални обувки за спорт (чизми за скијање, копачки, обувки 
за голф и други обувки опремени со лизгалки, ролери, шила, крампони итн.); 
 - дозволи за лов и риболов; 
 - платен риболов; 
 - членарина за ловни и риболовни клубови. 
Исклучува: 
 - превоз со жичница со кабина и жичница со отворени седишта, надвор од ски-
центри или туристички центри (07.3.6.0).

услуги

09.4.6.1 Услуги за рекреација и 
одмор

Вклучува: 
Услуги обезбедени од: 
 - саеми и забавни паркови; 
 - вртелешки, клацкалки и други објекти за детски игри; 
 - воншколски индивидуални или групни обуки за бриџ, шах, шиење, готвење итн.; 
 - пинбол машини и други игри за возрасни, освен игри на среќа; 
 - водни паркови; 
 - аркадни игри; 
 - услуги на планински водичи, туристички водичи итн.; 
 - влезници за клубови за танцување, ноќни клубови.

услуги
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09.4.6.2 Спортски услуги - 
вежбање

Вклучува: 
 - лизгалишта, базени за пливање, терени за голф, гимнастички сали, фитнес 
центри, тениски игралишта, терени за сквош, куглани и стрелишта; 
 - скијачки патеки, ски-лифтови и сл.; 
 - превоз со жичница со кабина и жичница со отворени седишта во ски-центри или 
туристички центри; 
 - воншколски индивидуални или групни часови за аеробик, лизгање, скијање, 
пливање или други спортови; 
 - чланарина за спортски клубови и фитнес центри; 
 - услуги за помош во навигација при пловење; 
 - надоместоци за учество во спортски натпревари; 
 - надоместоци за сертификати за спортски звања и категории. 
Исто така, вклучува: 
 - изнајмување на специјални обувки за спорт (чизми за скијање, копачки, обувки 
за голф и други обувки опремени со лизгалки, ролери, шила, крампони итн.); 
 - дозволи за лов и риболов; 
 - платен риболов; 
 - членарина за ловни и риболовни клубови. 
Исклучува: 
 - превоз со жичница со кабина и жичница со отворени седишта, надвор од ски-
центри или туристички центри (07.3.6.0).

услуги

09.4.6.3 Спортски услуги - 
присуство

Вклучува: 
 - влезници (билети) за присуство на спортски настани во живо, како што 
се рагби утакмици, хокеј утакмици, натпревари во уметничко лизгање, 
скијачки натпревари, фудбалски утакмици, тениски натпревари, коњски трки, 
мотоциклистички трки, велодроми итн.

услуги

09.4.7 Игри на среќа Вклучува: 
 - надоместоци за услуги за лотарии, обложувалници, тотализатори, казина и 
други објекти за коцкање, автомати за коцкање, бинго сали, инстант лотарија 
(грепки), наградни игри итн.; 
 - онлајн игри на среќа.

услуги

09.4.7.0 Игри на среќа Вклучува: 
 - надоместоци за услуги за лотарии, обложувалници, тотализатори, казина и 
други објекти за коцкање, автомати за коцкање, бинго сали, инстант лотарија 
(грепки), наградни игри итн.; 
 - онлајн игри на среќа.

услуги

09.5 КУЛТУРНИ ДОБРА

09.5.1 Музички инструменти Вклучува: 
 - музички инструменти од сите големини, вклучувајќи и електронски музички 
инструменти, како што се пијана, оргули, виолини, гитари, тапани, труби, 
кларинети, флејти, рикордери, хармоники итн. 
Исто така, вклучува: 
 - резервни делови за музички инструменти. 
Исклучува: 
 - инструменти играчки (09.2.1.2).

трајни добра

09.5.1.0 Музички инструменти Вклучува: 
 - музички инструменти од сите големини, вклучувајќи и електронски музички 
инструменти, како што се пијана, оргули, виолини, гитари, тапани, труби, 
кларинети, флејти, рикордери, хармоники итн. 
Исто така, вклучува: 
 - резервни делови за музички инструменти. 
Исклучува: 
 - инструменти играчки (09.2.1.2).

трајни добра

09.5.2 Аудио-визуелни медиуми Вклучува: 
 - снимени ленти, CD-ROM-ови, DVD-а, Blu-ray дискови, грамофонски плочи, флеш 
дискови, за репродукција на звучен и сликовит материјал; 
 - преземања на музика и филмови. 
Исклучува: 
 - софтвер (освен софтвер за видеоигри) (08.2.0.0); 
 - видеоигри и апликации и софтвер за игри (09.2.1.1); 
 - снимени ленти, CD-а, DVD-а, Blu-ray, флеш-дискови на книги, романи, драми, 
поезија, речници, енциклопедии итн. (09.7.1).

полутрајни 
добра
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09.5.2.0 Аудио-визуелни медиуми Вклучува: 
 - снимени ленти, CD-ROM-ови, DVD-а, Blu-ray дискови, грамофонски плочи, флеш 
дискови, за репродукција на звучен и сликовит материјал; 
 - преземања на музика и филмови. 
Исклучува: 
 - софтвер (освен софтвер за видеоигри) (08.2.0.0); 
 - видеоигри и апликации и софтвер за игри (09.2.1.1); 
 - снимени ленти, CD-а, DVD-а, Blu-ray дискови, флеш-дискови на книги, романи, 
драми, поезија, речници, енциклопедии итн. (09.7.1).

полутрајни 
добра

09.6 УСЛУГИ ОД ОБЛАСТА НА 
КУЛТУРАТА

09.6.1 Услуги обезбедени од 
кина, театри и концертни 
сали

Вклучува: 
Услуги обезбедени од: 
 - кина; 
 - театри, оперски куќи; 
 - места за концерти и музика; 
 - циркуси, звучни и светлосни претстави и др. 
Исто така, вклучува: 
 - услуги на музичари, кловнови, изведувачи за приватни забави; 
 - музика, танцување и уметнички перформанси; 
 - уметнички и музички фестивали.

услуги

09.6.1.0 Услуги обезбедени од 
кина, театри и концертни 
сали

Вклучува: 
Услуги обезбедени од: 
 - кина; 
 - театри, оперски куќи; 
 - места за концерти и музика; 
 - циркуси, звучни и светлосни претстави и др. 
Исто така, вклучува: 
 - услуги на музичари, кловнови, изведувачи за приватни забави; 
 - музика, танцување и уметнички перформанси; 
 - уметнички и музички фестивали.

услуги

09.6.2 Услуги обезбедени од 
музеи, библиотеки и 
културни локалитети

Вклучува: 
Услуги обезбедени од: 
- музеи, уметнички галерии, изложби, историски споменици и археолошки 
локалитети; 
- библиотеки; 
- национални паркови, зоолошки и ботанички градини, аквариуми.

услуги

09.6.2.0 Услуги обезбедени од 
музеи, библиотеки и 
културни локалитети

Вклучува: 
Услуги обезбедени од: 
- музеи, уметнички галерии, изложби, историски споменици и археолошки 
локалитети; 
- библиотеки; 
- национални паркови, зоолошки и ботанички градини, аквариуми.

услуги

09.6.3 Фотографски услуги Вклучува: 
 - услуги на фотографи, како што се развивање на филмови, печатење, 
зголемување, портрет фотографија, фотографија на настани и видеa (на пр., за 
венчавки) итн. 
Исто така, вклучува: 
 - фотографски услуги обезбедени од неспецијализирани продавници (на пр., 
супермаркети, продавници за елекронски производи за широка потрошувачка 
итн.) и купени преку интернет

услуги

09.6.3.0 Фотографски услуги Вклучува: 
 - услуги на фотографи, како што се развивање на филмови, печатење, 
зголемување, портрет фотографија, фотографија на настани и видеa (на пр., за 
венчавки) итн. 
Исто така, вклучува: 
 - фотографски услуги обезбедени од неспецијализирани продавници (на пр., 
супермаркети, продавници за елекронски производи за широка потрошувачка 
итн.) и купени преку интернет.

услуги
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09.6.9 Други услуги од областа 
на културата

Вклучува: 
 - услуги за изнајмување и поправка на музички инструменти; 
 - услуги за укоричување на книги; 
 - часови по фотографија, музика, танц и уметност (во училница или преку 
е-учење). 
Исто така, вклучува: 
 - изнајмување на простории за проби на аматерски музички групи, за венчавки и 
за други прослави. 
Исклучува: 
 - формално образование за музика, танцување и уметност (оддел 10 според 
степенот).

услуги

09.6.9.0 Други услуги од областа 
на културата

Вклучува: 
 - услуги за изнајмување и поправка на музички инструменти; 
 - услуги за укоричување на книги; 
 - часови по фотографија, музика, танц и уметност (во училница или преку 
е-учење). 
Исто така, вклучува: 
 - изнајмување на простории за проби на аматерски музички групи, за венчавки и 
за други прослави. 
Исклучува: 
 - формално образование за музика, танцување и уметност (оддел 10 според 
степенот).

услуги

09.7 ВЕСНИЦИ, КНИГИ 
И КАНЦЕЛАРИСКИ 
МАТЕРИЈАЛИ

09.7.1 Книги Вклучува: 
 - книги, едукативни или не, вклучувајќи и атласи, речници, енциклопедии, водичи 
и музички партитури; 
 - снимени ленти, CD-а, DVD-а, Blu-ray дискови, флеш-дискови на едукативни 
книги, романи, драми, поезија итн.; 
 - преносливи медиуми кои содржат книги, речници, енциклопедии, курсеви за 
странски јазици, мултимедијски презентации итн., во форма на софтвер; 
 - споменари и албуми за деца. 
Исто така, вклучува: 
 - сите електронски форми на едукативни книги (е-книги и аудио книги). 
Исклучува: 
 - албуми за филателистички марки (09.2.1.2).

полутрајни 
добра

09.7.1.1 Едукативни книги и 
учебници

Вклучува: 
 - учебници за формално образование (училишни/академски прирачници итн.); 
 - снимени ленти, CD-а, DVD-а, Blu-ray дискови, флеш-дискови на едукативни 
книги; 
 - преземање на едукативни книги; 
 - преносливи медиуми кои содржат книги, речници, енциклопедии, курсеви за 
странски јазици, мултимедијски презентации итн., во форма на софтвер. 
Исто така, вклучува: 
 - сите електронски форми на едукативни книги (е-книги и аудио книги).

полутрајни 
добра

09.7.1.9 Други книги Вклучува: 
 - белетристика и книги базирани на факти; 
 - книги за деца, споменари и албуми за деца, боенки за деца; 
 - уметнички книги; 
 - верски книги; 
 - водичи за патување; 
 - снимени ленти, CD-а, DVD-а, Blu-ray дискови, флеш-дискови на книги, романи, 
драми, поезија итн.; 
 - преземање на не-едукативни книги. 
Исто така, вклучува: 
 - сите електронски форми на книги (е-книги и аудио книги); 
 - споменари и албуми за деца. 
Исклучува: 
 - албуми за филателистички марки (09.2.1.2).

полутрајни 
добра
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09.7.2 Весници и периодични 
изданија

Вклучува: 
 - весници, списанија и други периодични изданија. 
Исто така, вклучува: 
 - сите електронски форми на весници и периодични изданија.

нетрајни добра

09.7.2.1 Весници Вклучува: 
 - весници купени во киоск; 
 - претплата на весници (домашна испорака); 
 - интернет-претплата на весници. 
Исто така, вклучува: 
 - сите електронски форми на весници.

нетрајни добра

09.7.2.2 Списанија и периодични 
изданија

Вклучува: 
 - списанија за животен стил; 
 - детски списанија; 
 - списанија за хобија и забавни списанија; 
 - бизнис списанија, политички списанија; 
 - ТВ списанија; 
 - претплата на списанија и периодични изданија (домашна испорака); 
 - интернет-претплата на списанија и периодични изданија. 
Исто така, вклучува: 
 - сите електронски форми на списанија и периодични изданија.

нетрајни добра

09.7.3 Разновидни печатени 
материјали

Вклучува: 
 - каталози и рекламен материјал; 
 - постери, разгледници, календари; 
 - разгледници кои не се однапред франкирани, пликоа и други поштенски 
материјали кои не се однапред франкирани; 
 - честитки и визит-картички, картички за известувања и картички за пораки; 
 - мапи и глобуси. 
Исто така, вклучува: 
 - GPS мапи кои се купуваат одделно. 
Исклучува: 
 - однапред франкирани разгледници, пликоа и аерограми (07.4.1.1); 
 - албуми за филателистички марки (09.2.1.2).

нетрајни добра

09.7.3.0 Разновидни печатени 
материјали

Вклучува: 
 - каталози и рекламен материјал; 
 - постери, разгледници, календари; 
 - разгледници кои не се однапред франкирани, пликоа и други поштенски 
материјали кои не се однапред франкирани; 
 - честитки и визит-картички, картички за известувања и картички за пораки; 
 - мапи и глобуси. 
Исто така, вклучува: 
 - GPS мапи кои се купуваат одделно. 
Исклучува: 
 - однапред франкирани разгледници, пликоа и аерограми (07.4.1.1); 
 - албуми за филателистички марки (09.2.1.2).

нетрајни добра

09.7.4 Канцелариски материјали 
и материјали за цртање

Вклучува: 
 - подлоги за пишување, пликоа, сметководствени книги, дневници итн.; 
 - хартија за цртање; 
 - едукативни материјали, како што се тетратки за вежбање (вежбанки); 
 - хартија за пакување; 
 - пенкала, моливи, наливни пера, хемиски пенкала, фломастери, мастила, гуми за 
бришење, острилки за моливи итн.; 
 - матрици, индиго-хартија, перничиња со мастило, коректори и сл.; 
 - перфоратори за хартија, режачи за хартија, ножици за хартија, канцелариски 
лепила и селотејп, хефталки и хефт иглички (муниција), спојувалки за хартија, 
патенти (притиснувачи) итн.; 
 - материјали за цртање и сликање, како што се платна, хартија и картон, мрсни 
бои, пастелни бои и четкички. 
Исто така, вклучува: 
 - механички аналогни сметачи, геометриски инструменти, табли, креди и кутии за 
моливи. 
Исклучува: 
 - џебни калкулатори (дигитрони) (08.1.3.2).

нетрајни добра
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09.7.4.0 Канцелариски материјали 
и материјали за цртање

Вклучува: 
 - подлоги за пишување, пликоа, сметководствени книги, дневници итн.; 
 - хартија за цртање; 
 - едукативни материјали, како што се тетратки за вежбање (вежбанки); 
 - хартија за пакување; 
 - пенкала, моливи, наливни пера, хемиски пенкала, фломастери, мастила, гуми за 
бришење, острилки за моливи итн.; 
 - матрици, индиго-хартија, перничиња со мастило, коректори и сл.; 
 - перфоратори за хартија, режачи за хартија, ножици за хартија, канцелариски 
лепила и селотејп, хефталки и хефт иглички (муниција), спојувалки за хартија, 
патенти (притиснувачи) итн.; 
 - материјали за цртање и сликање, како што се платна, хартија и картон, мрсни 
бои, пастелни бои и четкички. 
Исто така, вклучува: 
 - механички аналогни сметачи, геометриски инструменти, табли, креди и кутии за 
моливи. 
Исклучува: 
 - џебни калкулатори (дигитрони) (08.1.3.2).

нетрајни добра

09.8 ТУРИСТИЧКИ ПАКЕТ-
АРАНЖМАНИ 

09.8.0 Туристички пакет-
аранжмани

Вклучува: 
 - "all inclusive" одмори или тури (прошетки), кои обезбедуваат патување, храна, 
сместување, водичи и сл.; 
 - екскурзии, вклучувајќи и превоз и водич.

услуги

09.8.0.0 Туристички пакет-
аранжмани

Вклучува: 
 - "all inclusive" одмори или тури (прошетки), кои обезбедуваат патување, храна, 
сместување, водичи и сл.; 
 - екскурзии, вклучувајќи и превоз и водич.

услуги
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10 УСЛУГИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

10.1 ПРЕДУЧИЛИШНО И 
ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

10.1.0 Предучилишно и основно 
образование

Вклучува: 
 - ISCED2011 - МСКОБ (2013) степен 0 и 1.

услуги

10.1.0.1 Предучилишно 
образование

Вклучува: 
 - ISCED2011 - МСКОБ (2013) степен 0. 
Предучилишното образование е дефинирано како почетна фаза на организирана 
настава, наменета пред сè за воведување на многу мали деца во училишното 
опкружување, односно во установи или училишта при што наставата треба да 
биде дизајнирана така да ги задоволи развојните и образовните потреби на 
децата не помали од 3 години и не постари од 6 години. 
Ова образование, исто така, може да се обезбеди во болници или во специјални 
училишта или центри за обука.

услуги

10.1.0.2 Основно образование  
(I - V одделение)

Вклучува: 
 - ISCED2011 - МСКОБ (2013) степен 1. 
Основното образование вообичаено започнува на возраст од 5, 6 или 7 години и 
трае од 4 до 6 години.  
Програмите се дизајнирани така што на учениците им обезбедуваат основно 
образование во читање, пишување и математика, заедно со елементарното 
разбирање на другите предмети.  
Исто така, треба да биде вклучена и организирана настава за децата со посебни 
потреби.  
Програмата за описменување или основни вештини во рамките или надвор 
од образовниот систем се слични по содржина со програмата во основното 
образование.

услуги

10.2 СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

10.2.0 Средно образование Вклучува: 
 - ISCED2011 - МСКОБ (2013) степен 2 и 3.

услуги

10.2.0.0 Средно образование Вклучува: 
 - ISCED2011 - МСКОБ (2013) степен 2 и 3. 
Пониско и повисоко средно образование. 
Исто така, вклучува: 
 - вонучилишно средно образование за возрасни и млади луѓе.

услуги

10.2.0.0/2 Основно образование  
(VI - IX одделение)

Вклучува: 
 - ISCED2011 - МСКОБ (2013) степен 2. 
Исклучува: 
 - незавршено основно образование VI - IX одделение.

 

10.2.0.0/3 Средно образование Вклучува: 
 - ISCED2011 - МСКОБ (2013) степен 3: 
• средно образование со 2 годишно времетраење, 
• средно образование со 3 годишно времетраење, 
• средно образование со 4 годишно времетраење.

 

10.3 ОБРАЗОВАНИЕ ПОСЛЕ 
СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ, 
ОСВЕН ВИСОКО

10.3.0 Образование после 
средното образование, 
освен високо

Вклучува: 
 - ISCED2011 - МСКОБ (2013) степен 4.

услуги
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10.3.0.0 Образование после 
средното образование, 
освен високо

Вклучува: 
 - ISCED2011 - МСКОБ (2013) степен 4. 
Образованието после средното образование, освен високо, обезбедува 
искуство изградено со средното образование, подготовка за влез на пазарот 
на трудот и влез во високото образование. Тоа има за цел индивидуално 
стекнување на знаење, вештини и компетенции пониски од нивото на сложеност 
карактеристично за високото образование.  
Програмите на ISCED2011 - МСКОБ (2013) степен 4, или образованието после 
средното образование, освен високо, вообичаено се дизајнирани да им обезбедат 
на лицата кои завршиле ISCED2011 - МСКОБ (2013) степен 3, квалификации 
потребни за напредок во високото образование или за вработување, кога нивната 
ISCED2011 - МСКОБ (2013) степен 3 квалификација не дава таков пристап.  
На пример, завршените средношколци од општите или стручните ISCED2011 - 
МСКОБ (2013) степен 3 програми можат да изберат да ги комплетираат високо 
стручните квалификации или да се зголеми нивното ниво на квалификации или да 
се специјализираат понатаму.  
Содржината на ISCED2011 - МСКОБ (2013) степен 4 програмите, не е доволно 
комплексна за да се смета за високо образование, иако е јасно дека е 
образование после средното образование.

услуги

10.4 ВИСОКО ОБРАЗОВАНИЕ

10.4.0 Високо образование Вклучува: 
 - ISCED2011 - МСКОБ (2013) степен 5, 6, 7 и 8.

услуги

10.4.0.0 Високо образование Вклучува: 
 - ISCED2011 - МСКОБ (2013) степен 5, 6, 7 и 8.

услуги

10.4.0.0/5 Висока стручна школа 
(виша школа) и прв степен 
на студии

Вклучува: 
 - ISCED2011 - МСКОБ (2013) степен 5.  
Кратки циклуси во високото образование.

 

10.4.0.0/6 Додипломски студии Вклучува: 
 - ISCED2011 - МСКОБ (2013) степен 6. 
Прв циклус на високо образование: факултет, академија.

 

10.4.0.0/7 Магистратура и 
специјализација

Вклучува: 
 - ISCED2011 - МСКОБ (2013) степен 7. 
Втор циклус на високото образование. 

 

10.4.0.0/8 Докторат Вклучува: 
 - ISCED2011 - МСКОБ (2013) степен 8. 
Трет циклус на високото образование.

 

10.5 ОБРАЗОВАНИЕ КОЕ НЕ 
МОЖЕ ДА СЕ ДЕФИНИРА 
ПО СТЕПЕНИ

10.5.0 Образование кое не 
може да се дефинира по 
степени

Вклучува: 
 - независни тутори/учители (приватни часови), центри за тутори/учители, центри 
за помош за домашни задачи и сл.; 
 - кратки образовни курсеви, обично за возрасни, кои не бараат никакво посебно 
претходно образование, посебен културен развој или некои видови стручно 
оспособување; 
 - курсеви за учење на јазици и меѓународни патувања за учење на јазици; 
 - курсеви за учење на јазици во училница или онлајн; 
 - тестови за познавање на јазикот; 
 - курсеви за користење на компјутери и/или специфичен софтвер; 
 - курсеви за подготовка на испити; 
 - онлајн туторство. 
Исклучува: 
 - часови за возење (07.2.4.3); 
 - курсеви за рекреативни обуки, како што се часови по спорт или бриџ, кои ги 
одржуваат независни наставници (09.4.6.1); 
 - преносливи медиуми, кои содржат обучувачи за странски јазици (09.7.1.1).

услуги

10.5.0.1 Туторство Вклучува: 
 - независни тутори/учители (приватни часови за поддршка на формалното 
образование), центри за тутори/учители, центри за помош за домашни задачи и 
сл.; 
 - курсеви за подготовка на испити; 
 - онлајн туторство.

услуги
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10.5.0.9 Друго образование кое не 
може да се дефинира по 
степени

Вклучува: 
 - образовни програми, обично за возрасни, кои не бараат никакво посебно 
претходно образование, посебно стручно оспособување или културен развој; 
 - курсеви за учење на јазици и меѓународни патувања со образовни цели (на пр., 
изучување на јазици); 
 - курсеви за учење на јазици во училница, онлајн, во форма на софтвер или аудио 
ленти; 
 - тестови за познавање на јазикот; 
 - курсеви за информатичка технологија (на пр., учење како да се користи одреден 
софтвер). 
Исклучува: 
 - часови за возење (07.2.4.3); 
 - курсеви за рекреативни обуки, како што се часови по спорт или бриџ, кои ги 
одржуваат независни наставници (09.4.6.1); 
 - преносливи медиуми, кои содржат обучувачи за странски јазици (09.7.1.1).

услуги
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11 РЕСТОРАНИ И УСЛУГИ ЗА 
СМЕСТУВАЊЕ

Одделот 11 ги опфаќа услугите за служење на храна и пијалаци кои ги нудат 
ресторани, кафулиња и слични објекти, со целосна, ограничена или самостојна 
услуга (самопослужување), во кантини, кафетерии или заеднички трпезарии на 
работно место или во училиште и во простории на други образовни установи 
(11.1). Разликата помеѓу целосната услуга и ограничената услуга се однесува на 
опфатот на услугите за служење на храна и пијалаци: услугата од келнери до 
индивидуалниот клиент седнат на маса ќе биде квалификувана како целосна 
услуга. 
Сместувањето (11.2) во овој оддел вклучува услуги за посетителите и другите 
патници кои се оддалечени од нивното главно или секундарно престојувалиште. 
Ако не се фактурираат одделно, тоа, исто така, вклучува и услуги за храна и 
пијалаци и други услуги, како што се одржување на домот, паркинг, перални, 
базени и простории за вежбање, објекти за рекреација и објекти за конференции 
и конгреси. 
Исклучува: 
 - сместување во постојано главно или секундарно престојувалиште (оддел 04).

11.1 УСЛУГИ ЗА СЛУЖЕЊЕ НА 
ХРАНА И ПИЈАЛАЦИ

11.1.1 Ресторани, кафулиња и 
слично

Услуги за храна и пијалаци што ги нудат ресторани, кафулиња и слични објекти 
кои нудат јадење, без оглед на тоа дали обезбедуваат целосна или ограничена 
услуга или самопослужување. 
Исто така, вклучува: 
 - тутун којшто се консумира преку цевки од шишa или наргиле во ресторани, 
кафулиња или салони за шиша; 
 - наркотици купени во кафулиња, доколку се наплаќа надоместок за услугата; 
 - бакшиши и награди. 
Исклучува: 
 - храна и пијалаци кои ги нудат супермаркети и пазари и кои се консумираат во 
нивните простории (сродни производи во одделот 01); 
 - прехранбени производи и пијалаци кои се дистрибуираат преку автоматски 
вендинг машини, а не како услуга за испорака обезбедена од ресторани, 
кафулиња, бифеа, барови, чајџилници и слични објекти (01.1.9.1); 
 - набавка на тутун (02.3.0); 
 - услуги за храна и пијалаци во јавниот превоз, доколку не се фактурираат 
одделно (07.3); 
 - услуги за испорака на храна и пијалаци, доколку се фактурираат одделно 
(07.4.9.2); 
 - влезници за објекти за танцување и ноќни клубови (09.4.6.1); 
 - услуги за храна и пијалаци во установи кои нудат рекреативни, културни, 
спортски или забавни услуги, доколку не се фактурираат одделно (09.4.6, 09.6.1.0, 
09.6.2.0, 09.6.9.0); 
 - услуги за храна и пијалаци кои се нудат во пакет аранжманите, доколку не се 
фактурираат одделно (09.8.0.0); 
 - услуги за храна и пијалаци кои ги нудат хотели или други објекти за сместување, 
доколку не се фактурираат одделно од сместувањето (11.2).

услуги
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11.1.1.1 Ресторани, кафулиња и 
слично - со целосна услуга

Услуги за храна и пијалаци што ги нудат ресторани, кафулиња и слични објекти 
кои нудат јадење, обезбедувајќи целосна услуга која се состои од келнерска 
услуга за индивидуални клиенти кои седат на маси, со или без забава. 
Вклучува: 
 - храна и пијалаци кои ги нудат објекти со целосна услуга кои главно служат 
пијалаци: кафулиња, бифеа, барови, чајџилници и сл.; 
 - храна и пијалаци кои ги нудат ресторани со целосна услуга, кафулиња и слично 
и се консумираат надвор од нивните простории; храна и пијалаци кои ги нудат 
ресторани со целосна услуга, кафулиња и слично и се испорачуваат до дома; 
 - целосна услуга за храна и пијалаци во хотели или други објекти за сместување, 
доколку се фактурирани одделно од сместувањето; 
 - целосна услуга за храна и пијалаци во објекти кои нудат рекреативни, културни, 
спортски или забавни услуги (театри, кина, спортски стадиони, базени за пливање, 
спортски комплекси, музеи, уметнички галерии, ноќни клубови, објекти за 
танцување и слични капацитети), доколку се фактурираат одделно; 
 - тутун којшто се консумира преку цевки од шиша или наргиле во ресторани, 
кафулиња или салони за шиша; 
 - наркотици купени во кафетерии, доколку се наплаќа надоместок за услугата; 
 - бакшиши и награди. 
Исклучува: 
 - храна и пијалаци кои ги нудат супермаркети и пазари и кои се консумираат во 
нивните простории (сродни производи во одделот 01); 
 - набавка на тутун (02.3.0); 
 - услуги за храна и пијалаци во јавниот превоз доколку не се фактурираат 
одделно (07.3); 
 - испорака на храна и пијалаци, доколку се фактурираат одделно (07.4.9.2); 
 - услуги за храна и пијалаци во установи кои нудат рекреативни, културни, 
спортски или забавни услуги, доколку не се фактурираат одделно (09.4.6, 09.6.1.0, 
09.6.2.0, 09.6.9.0); 
 - влезници за објекти за танцување, ноќни клубови (09.4.6.1); 
 - услуги за храна и пијалаци кои се нудат во пакет аранжманите, доколку не се 
фактурираат одделно (09.8.0.0); 
 - услуги за храна и пијалаци кои ги нудат хотели или други објекти за сместување, 
доколку не се фактурираат одделно од сместувањето (11.2).

услуги
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Шифра Назив Објаснување Намена

11.1.1.2 Ресторани, кафулиња и 
слично - со ограничена 
услуга

Услуги за служење на храна и пијалаци кои ги нудат објекти со ограничена услуга 
и објекти за самопослужување, т.е. без келнерски услуги и со или без седење. 
Вклучува: 
 - услуги за храна и пијалаци кои ги нудат ресторани за самопослужување; 
 - храна и пијалаци кои ги нудат штандовите за освежување, штандови за риба и 
чипс, продавници за брза храна без седење и објекти за храна за носење; 
 - прехранбени производи и пијалаци подготвени во простории и дистрибуирани 
преку автоматски вендинг машини како услуга за достава во ресторани за 
самопослужување или сл. (на пр., автоматизирани ресторани); 
 - храна и пијалаци за непосредна потрошувачка кои ги нудат киосци, штандови за 
храна, колички со храна, улични продавачи и сл. 
Исто така, вклучува: 
 - места за продажба на сладолед и места за служење на колачи; 
 - храна и пијалаци кои ги нудат кетеринг угостителите, без оглед на тоа дали се 
собираат од клиентот или се доставуваат до домот на клиентот; 
 - услуги за храна и пијалаци во јавниот превоз (автобуси, возови, чамци, авиони 
итн.), доколку се фактурираат одделно; 
 - тутун којшто се консумира преку цевки од шишa или наргиле во ресторани, 
кафулиња или салони за шиша; 
 - наркотици купени во кафетерии, доколку се наплаќа надоместок за услугата; 
 - бакшиши и награди. 
Исклучува: 
 - прехранбени производи и пијалаци кои се дистрибуираат преку автоматски 
вендинг машини, не како услуга за испорака обезбедена од ресторани, кафулиња, 
бифеа, барови, чајџилници и слични објекти (01.1.9.1); 
 - храна и пијалаци кои ги нудат супермаркети и пазари и кои се консумираат во 
нивните простории (сродни производи во одделот 01); 
 - набавка на тутун (02.3.0); 
 - услуги за храна и пијалаци во јавниот превоз доколку не се фактурираат 
одделно (07.3); 
 - испорака на храна и пијалаци, доколку се фактурираат одделно (07.4.9.2); 
 - услуги за храна и пијалаци во установи кои нудат рекреативни, културни, 
спортски или забавни услуги, доколку не се фактурираат одделно (09.4.6, 09.6.1.0, 
09.6.2.0, 09.6.9.0); 
 - влезници за објекти за танцување и ноќни клубови (09.4.6.1); 
 - услуги за храна и пијалаци кои се нудат во пакет аранжманите, доколку не се 
фактурираат одделно (09.8.0.0); 
 - услуги за храна и пијалаци кои ги нудат хотели или други објекти за сместување, 
доколку не се фактурираат одделно од сместувањето (11.2).

услуги

11.1.2 Кантини, кафетерии и 
заеднички трпезарии

Храна и пијалаци кои ги нудат кантини, кафетерии или заеднички трпезарии, 
односно ресторани, кафулиња и слично, на работното место/канцелариски 
простор, во училиштата, универзитетите и другите образовни установи, на 
болнички пациенти, доколку се фактурираат одделно. 
Вклучува: 
 - универзитетски заеднички трпезарии, воени мензи и офицерски ресторани. 
Исклучува: 
 - храна и пијалаци кои ги нудат училиштата, универзитетите и другите образовни 
установи, доколку не се фактурираат одделно (од 10.1 до 10.5); 
 - храна и пијалаци кои се нудат на болнички пациенти доколку не се фактурираат 
одделно (06.3).

услуги

11.1.2.1 Кантини, кафетерии во 
универзитети, училишта и 
детски градинки

Храна и пијалаци кои ги нудат кантини, кафетерии или заеднички трпезарии, 
односно ресторани, кафулиња и слично, во училиштата, универзитетите и другите 
образовни институции. 
Вклучува: 
 - кантини во детски градинки; 
 - школски кантини; 
 - универзитетски заеднички трпезарии. 
Исклучува: 
 - храна и пијалаци кои ги нудат училиштата, универзитетите и другите образовни 
установи, доколку не се фактурираат одделно (од 10.1 до 10.5).

услуги
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11.1.2.9 Други кантини, кафетерии 
и заеднички трпезарии

Храна и пијалаци кои ги нудат кантини, кафетерии или заеднички трпезарии, 
односно ресторани, кафулиња и слично, на работното место/канцелариски 
простор, на болнички пациенти, доколку се фактурираат одделно. 
Вклучува: 
 - воени мензи и офицерски ресторани. 
Исклучува: 
 - храна и пијалаци кои се нудат на болничките пациенти доколку не се 
фактурираат одделно (06.3).

услуги

11.2 УСЛУГИ ЗА СМЕСТУВАЊЕ
11.2.0 Услуги за сместување Услуги за сместување за посетители и други патници кои се оддалечени од 

нивното постојано главно или секундарно престојувалиште. Вклучени се и 
други услуги, доколку не се фактурираат одделно, како што се: услуги за храна 
и пијалаци, одржување на домот, паркинг, пералница, базени и простории за 
вежбање, рекреативни објекти и објекти за конференции и конгреси. 
Вклучува: 
 - одморалишта, хотели, хотели кои изнајмуваат соби по час, мотели, гостилници и 
пансиони; 
 - услуги за сместување кои ги нудат приватни куќи, викендички, куќи за гости и 
пансиони како секундарно престојувалиште и други објекти кои нудат ноќевање 
со појадок; 
 - time-share единици; 
 - туристички населби и туристички центри, кампови, неподвижни камп-приколки 
и чамци; 
 - хостели за млади и планински домови; 
 - бунгалови, брвнари, куќи за одмор и колиби; 
 - студентски домови, училишни и други образовни објекти, кога се фактурираат 
одделно; хостели и други сместувачки капацитети за работници; 
 - железнички вагони за спиење и друг јавен превоз, кога се фактурираат одделно; 
 - веб-надоместоци за листање, наоѓање и изнајмување на сместување; 
 - надоместоци на туристички агенции за сместување, доколку се фактурираат 
одделно; 
 - бакшиши и награди за чувари, носачи, хотелски вратари, слугинки. 
Исклучува: 
 - плаќања на домаќинствата кои земаат соба во хотел или пансион, како нивно 
главно живеалиште (04.1.1.0); 
 - закупнина платена од страна на домаќинствата за секундарно престојувалиште 
или за time-share престојувалиште (04.1.2.1); 
 - телефонски повици (08.3.1.0); 
 - пакет-аранжмани за одмор (09.8.0.0); 
 - појадок, оброци и друга храна и пијалаци кои се обезбедуваат во сместувачки и 
слични објекти, доколку се фактурираат одделно (11.1.1); 
 - сместување во сиропиталишта, во домови за лица со инвалидитет или за 
неприлагодени лица (13.3.0.2).

услуги

11.2.0.1 Хотели, мотели, 
гостилници и слични 
услуги за сместување

Вклучува: 
 - услуги за сместување во одморалишта, хотели и мотели; 
 - услуги за сместување во гостилници, пансиони и слични објекти; 
 - услуги за краткотрајно сместување кои ги нудат приватни куќи, куќи за одмор, 
куќи за гости и пансиони како секундарно престојувалиште и други објекти кои 
нудат ноќевање со појадок; 
 - time-share единици. 
Исто така, вклучува: 
 - хотели кои изнајмуваат соби по час. 
Исклучува: 
 - плаќања на домаќинствата кои земаат соба во хотел или пансион како нивно 
главно живеалиште (04.1.1.0); 
 - закупнина платена од страна на домаќинствата за секундарно престојувалиште 
или за time-share престојувалиште (04.1.2.1); 
 - телефонски повици (08.3.1.0); 
 - пакет-аранжмани за одмор (09.8.0.0); 
 - појадок, оброци и друга храна и пијалаци кои се обезбедуваат во сместувачки и 
слични објекти, доколку се фактурираат одделно (11.1.1).

услуги
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11.2.0.2 Туристички центри, камп 
единици, хостели за 
млади и слични услуги за 
сместување

Вклучува: 
 - туристички населби и туристички центри; 
 - камп-единици, неподвижни камп-приколки и чамци, кампови, паркови за 
рекреативни возила и приколки; 
 - хостели за млади и планински домови; 
 - бунгалови, брвнари, колиби за одмор и бараки. 
Исклучува: 
 - плаќања на домаќинствата кои земаат соба во туристички центри, камп-
единици, хостели за млади и слично сместување, како нивно главно или 
секундарно престојувалиште (04.1.1.0); 
 - телефонски повици (08.3.1.0); 
 - појадок, оброци и друга храна и пијалаци кои се обезбедуваат во сместувачки и 
слични објекти, доколку се фактурираат одделно (11.1.1).

услуги

11.2.0.3 Услуги за сместување 
во интернати, 
универзитетски и други 
образовни објекти

Вклучува: 
 - студентски домови, училишни и други образовни објекти, доколку се 
фактурираат одделно. 
Исклучува: 
 - сместување во сиропиталишта, во домови за лица со инвалидитет или за 
неприлагодени лица (13.3.0.1, 13.3.0.2).

услуги

11.2.0.9 Други услуги за 
сместување

Вклучува: 
 - хостели и други сместувачки капацитети за работници; 
 - железнички вагони за спиење и друг јавен превоз, доколку се фактурираат 
одделно; 
 - веб-надоместоци за листање, наоѓање и изнајмување на сместување; 
 - надоместоци на туристички агенции за сместување, доколку се фактурираат 
одделно. 
Исклучува: 
 - телефонски повици (08.3.1.0); 
 - појадок, оброци и друга храна и пијалаци кои се обезбедуваат во сместувачки и 
слични објекти, доколку се фактурираат одделно (11.1.1); 
 - сместување во сиропиталишта, во домови за лица со инвалидитет или за 
неприлагодени лица (13.3.0.3).

услуги
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12 ОСИГУРУВАЊЕ И 
ФИНАНСИСКИ УСЛУГИ

Одделот 12 опфаќа осигурување (12.1) и финансиски услуги (12.2). Осигурувањето 
и финансиските услуги ги обезбедуваат финансиски корпорации. Тие можат 
да бидат платени директно или индиректно. Некои трансакции со финансиски 
средства, може, исто така, да вклучат и директни и индиректни надоместоци. 
Индиректните надоместоци не се секогаш евидентни како начин на кој се плаќаат 
надоместоците за повеќето стоки и услуги и обично се пресметуваат со користење 
на голем број набљудувани трансакции. Примери за индиректни надоместоци 
произлегуваат од финансиските услуги обезбедени во врска со надоместоците за 
камати на заеми и депозити, стекнување и располагање со финансиски средства 
и обврски на финансиските пазари како и системи за осигурување и пензиски 
системи. Импутираните вредности на расходите за осигурување и финансиските 
услуги не се директно видливи од анкетите за приходите и расходите на 
домаќинствата. 
Услугите за осигурување се делат според видот на осигурувањето. Финансиските 
услуги се делат на услуги за финансиско посредување кои се мерат индиректно 
и на други облици на стварни и индиректни надоместоци и надоместоци за 
дознаки за финансиски услуги. За дефинирање и мерење на осигурувањето и 
финансиските услуги се применуваат специфичните концепти на националните 
сметки (2008 SNA).

12.1 ОСИГУРУВАЊЕ Надоместоците за услугите за осигурување се класифицирани според видот 
на осигурувањето и тоа: животно осигурување и неживотно осигурување 
(односно осигурување во врска со живеалиштето, здравството, превозот итн.). 
Надоместоците за мултиризично осигурување коишто покриваат повеќе ризици, 
треба да се класифицираат врз основа на цената на главниот ризик, доколку не 
е можно да се распределат надоместоците за услугите на различните покриени 
ризици. 
Основен метод за мерење на надоместокот за услуги за неживотно осигурување е 
вкупната заработена премија, зголемена за приходот од инвестициите заработени 
од инвестирање во премиите, намалена за настанатите побарувања. 
Основен метод за мерење на надоместокот за услуги за животно осигурување 
е заработената премија, зголемена за приходот од инвестициите заработени 
од инвестирање во премиите, намалена за бенефициите поради помали 
зголемувања (плус намалувања), во техничките резерви за животно осигурување.

12.1.1 Животно осигурување и 
осигурување од несреќи

Вклучува: 
 - надоместоци за услуги за животно осигурување, ануитети, осигурување во 
случај на смрт, осигурување за обезбедување на образование итн.

услуги

12.1.1.0 Животно осигурување и 
осигурување од несреќи

Вклучува: 
 - надоместоци за услуги за животно осигурување, ануитети, осигурување во 
случај на смрт, осигурување за обезбедување на образование итн. 
Исто така, вклучува: 
 - надоместоци за услуги за погребно осигурување; 
 - надоместоци за услуги за осигурување од несреќи.

услуги

12.1.2 Здравствено осигурување Вклучува: 
 - надоместоци за услуги за директно здравствено осигурување; 
 - надоместоци за услуги за социјално здравствено осигурување; 
 - надоместоци за услуги за инвалидско осигурување; 
 - надоместоци за услуги за осигурување од критични болести; 
 - надоместоци за услуги за осигурување за долгорочна нега; 
 - надоместоци за услуги за дополнително здравствено осигурување; 
 - надоместоци за услуги за дополнително осигурување за лекови на рецепт; 
 - надоместоци за услуги за патничко здравствено осигурување. 
Исто така, вклучува: 
 - надоместоци за услуги за осигурување на медицински транспорт (на пр., 
амбулантна кола).

услуги
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12.1.2.0 Здравствено осигурување Вклучува: 
 - надоместоци за услуги за директно здравствено осигурување; 
 - надоместоци за услуги за социјално здравствено осигурување; 
 - надоместоци за услуги за инвалидско осигурување; 
 - надоместоци за услуги за осигурување од критични болести; 
 - надоместоци за услуги за осигурување за долгорочна нега; 
 - надоместоци за услуги за дополнително здравствено осигурување; 
 - надоместоци за услуги за дополнително осигурување за лекови на рецепт; 
 - надоместоци за услуги за патничко здравствено осигурување. 
Исто така, вклучува: 
 - надоместоци за услуги за осигурување на медицински транспорт (на пр., 
амбулантна кола).

услуги

12.1.3 Осигурување поврзано со 
живеалиштето

Вклучува: 
 - надоместоци за услуги платени од сопствениците-закупци и од станарите за 
видовите на осигурување, кои вообичаено ги склучуваат станарите против пожар, 
кражба, поплави итн.; 
 - надоместоци за услуги за осигурување на предмети во домаќинството. 
Исклучува: 
 - надоместоци за услуги платени од страна на сопствениците-закупци, за 
видовите на осигурување кои вообичаено ги склучуваат сопствениците (меѓуфазна 
потрошувачка).

услуги

12.1.3.0 Осигурување поврзано со 
живеалиштето

Вклучува: 
 - надоместоци за услуги платени од сопствениците-закупци и од станарите за 
видовите на осигурување, кои вообичаено ги склучуваат станарите против пожар, 
кражба, поплави итн.; 
 - надоместоци за услуги платени од сопствениците-закупци и од станарите за 
осигурување на предмети во домаќинството. 
Исклучува: 
 - надоместоци за услуги платени од страна на сопствениците-закупци, за 
видовите на осигурување кои вообичаено ги склучуваат сопствениците (меѓуфазна 
потрошувачка).

услуги

12.1.4 Осигурување поврзано со 
транспорт

Вклучува: 
 - надоместоци за услуги за осигурување на сопствена транспортна опрема; 
 - надоместоци за услуги за патничко осигурување (за промена на планови на 
патување, откажување на патување итн.) и осигурување на багаж.

услуги

12.1.4.1 Осигурување за личен 
транспорт

Вклучува: 
 - надоместоци за услуги за осигурување на автомобил; 
 - надоместоци за услуги за осигурување на сопствена транспортна опрема; 
 - надоместоци за услуги за осигурувања кои ја покриваат граѓанската одговорност 
или штета спрема трети лица или нивниот имот што произлегуваат од работењето 
со сопствена транспортна опрема. 
Исто така, вклучува: 
 - надоместоци за услуги за осигурување на велосипеди, мотоцикли, чамци, јахти, 
едрилици, авиони итн.

услуги

12.1.4.2 Патничко осигурување Вклучува: 
 - надоместоци за услуги за патничко осигурување (за промена на планови за 
патување, откажување на патување итн.) и осигурување на багаж. 
Исклучува: 
 - патничко здравствено осигурување (12.1.2.0).

услуги

12.1.9 Друго осигурување Вклучува: 
 - надоместоци за услуги за друго осигурување, како што е граѓанска одговорност 
за повреда или штета спрема трети лица или нивниот имот; 
 - надоместоци за услуги за стандардизирани гаранции; 
 - надоместоци за услуги за правно осигурување; 
 - надоместоци за услуги за здравствено осигурување на домашни миленици. 
Исклучува: 
 - граѓанската одговорност или штета спрема трети лица или нивниот имот, која 
произлегува од работењето со сопствена транспортна опрема (12.1.4.1).

услуги
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12.1.9.0 Друго осигурување Вклучува: 
 - надоместоци за услуги за друго осигурување, како што е граѓанска одговорност 
за повреда или штета спрема трети лица или нивниот имот; 
 - надоместоци за услуги за стандардизирани гаранции; 
 - надоместоци за услуги за правно осигурување; 
 - надоместоци за услуги за здравствено осигурување на домашни миленици. 
Исклучува: 
 - граѓанската одговорност или штета спрема трети лица или нивниот имот, која 
произлегува од работењето со сопствена транспортна опрема (12.1.4.1).

услуги

12.2 ФИНАНСИСКИ УСЛУГИ Финансиските услуги се поделени на услуги за финансиско посредување 
кои се мерат индиректно и други форми на реални и имплицитни давачки и 
надоместоци за дознаки за финансиски услуги.

12.2.1 Услуги за финансиско 
посредување кои се мерат 
индиректно 

Услугите за финансиско посредување, кои се мерат индиректно (FISIM), се 
пресметуваат како разлика помеѓу реалното побарување од камата во банките и 
SNA побарување од камата од страна на финансиските корпорации, на кредитите 
што ги издаваат и разликата помеѓу SNA каматата и реалната камата која ја 
плаќаат финансиските корпорации на депозитите на нивните клиенти. 
Вклучува: 
 - услуги за финансиско посредување кои се мерат индиректно од корпорациите 
кои примаат депозити. 
Исто така, вклучува: 
 - имплицитни финансиски услуги обезбедени од страна на кредитори, издавачи 
на кредитни картички, финансиски здруженија на трговците на мало, кои можат 
да бидат одговорни за давање на кредити, заложници и корпорации, кои се 
вклучени во кредитирањето (на пр., за обезбедување на студентски кредити и 
кредити за увоз/извоз).

услуги

12.2.1.0 Услуги за финансиско 
посредување кои се мерат 
индиректно 

Вклучува: 
 - услуги за финансиско посредување кои се мерат индиректно од корпорациите 
кои примаат депозити. 
Исто така, вклучува: 
 - имплицитни финансиски услуги обезбедени од страна на кредитори, издавачи 
на кредитни картички, финансиски здруженија на трговците на мало, кои можат 
да бидат одговорни за давање на кредити, заложници и корпорации, кои се 
вклучени во кредитирањето (на пр., за обезбедување на студентски кредити и 
кредити за увоз/извоз).

услуги

12.2.2 Експлицитни надоместоци 
од корпорациите кои ги 
примаат депозитите 

Вклучува: 
 - експлицитни надоместоци за финансиските услуги на корпорациите, кои 
примаат депозити, како што се комерцијалните банки, кредитните унии, 
кооперативните банки, штедилниците, поштенските банки и поштенските 
штедилници. 
Исклучува: 
 - надоместоци за дознаки (12.2.9.1).

услуги

12.2.2.0 Експлицитни надоместоци 
од корпорациите кои ги 
примаат депозитите 

Вклучува: 
 - реални надоместоци за финансиските услуги на корпорациите, кои примаат 
депозити, како што се комерцијалните банки, кредитните унии, кооперативните 
банки, штедилниците, поштенските банки и поштенските штедилници. 
Исклучува: 
 - надоместоци за дознаки (12.2.9.1).

услуги

12.2.9 Други финансиски услуги Вклучува: 
 - реални и имплицитни надоместоци за финансиски услуги на менувачници и на 
други финансиски институции; 
 - давачки и надоместоци за услуги и имплицитни надоместоци на фондовите на 
пазарот на пари, инвестициските фондови за непаричен пазар, брокерите и сл.; 
 - административни трошоци и имплицитни надоместоци на пензиски фондови и 
сл.; 
 - надоместоци за дознаки.

услуги

12.2.9.1 Надоместоци за дознаки Вклучува: 
 - надоместоци за дознаки за финансиски услуги коишто ги обезбедуваат 
финансиски помошници, како што се агентите за трансфер на пари и сл.

услуги

12.2.9.9 Други финансиски услуги, 
н.д.м.

Вклучува: 
 - реални и имплицитни надоместоци за финансиски услуги на менувачници и на 
други финансиски институции; 
 - давачки и надоместоци за услуги и имплицитни надоместоци на фондовите на 
пазарот на пари, инвестициските фондови за непаричен пазар, брокерите и сл.; 
 - административни и имплицитни надоместоци на пензиски фондови и сл.

услуги
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13 ЛИЧНА НЕГА, СОЦИЈАЛНА 
ЗАШТИТА И РАЗНОВИДНИ 
СТОКИ И УСЛУГИ

Одделот 13 опфаќа стоки и услуги за лична нега (13.1), накит и часовници (13.2), 
услуги за социјална заштита (13.3) и сите други услуги за домаќинствата, кои 
не се класифицирани на друго место (13.9). Стоките и услугите за лична нега 
ги опфаќаат електричните и неелектричните апарати за лична нега, како и 
фризерските услуги. Личните предмети опфаќаат накит и часовници, предмети за 
прослави и религиозни предмети, патнички стоки и предмети. 
Услугите за социјална заштита опфаќаат грижа за деца, немедицински домови 
за стари лица и лица со инвалидитет, услуги за чување на лица во нивните 
приватни домови и сродни услуги. Групата 13.9 ги опфаќа сите други услуги 
за домаќинствата, кои не се класифицирани на друго место, како што се 
надоместоци за правни и административни услуги, надоместоци за агенции за 
недвижности, надоместоци за претприемништво, плаќања за разни лични услуги 
(на пр., графолози, телохранители, брачни агенции итн.). 
Оваа поделба вклучува и религиозни услуги.

13.1 ЛИЧНА НЕГА
13.1.1 Електрични апарати за 

лична нега
Вклучува: 
 - електрични машинки за бричење, тримери за коса и депилатори, хауби 
и фенови за коса, пегли за исправање на коса, виклери за коса и чешли за 
обликување на коса, ламби за сончање, вибратори, електрични четкички за заби и 
други електрични апарати за орална хигиена; 
 - поправка на електрични апарати за лична нега.

полутрајни 
добра

13.1.1.1 Електрични апарати за 
лична нега

Вклучува: 
 - електрични машинки за бричење, тримери за коса и депилатори, хауби 
и фенови за коса, пегли за исправање на коса, виклери за коса и чешли за 
обликување на коса, ламби за сончање, вибратори, електрични четкички за заби и 
други електрични апарати за орална хигиена. 
Исклучува: 
 - поправка на електрични апарати за лична нега (13.1.1.2).

полутрајни 
добра

13.1.1.2 Поправка на електрични 
апарати за лична нега

Цената на материјалите е вклучена само доколку материјалите не се фактурираат 
одделно. 
Вклучува: 
 - поправка на електрични апарати за лична нега.

услуги

13.1.2 Други апарати, предмети 
и производи за лична нега

Вклучува: 
 - неелектрични апарати: машинки за бричење, ножиња за бричење и тримери за 
коса и сечила за нив, ножици, турпии за нокти, чешли, четки за бричење, четки за 
коса, четкички за заби, четки за нокти, шноли, виклери, ваги за мерење на тежина, 
други ваги итн.; 
 - производи за лична хигиена: тоалетен сапун, медицински сапун, масло и млеко 
за чистење на лице, сапун за бричење, крема и пена за бричење, паста за заби, 
восок за депилација, хартиени марамчиња итн.; 
 - козметички производи: кармин за усни, лак за нокти, производи за шминкање 
и производи за отстранување на шминка (вклучувајќи и тврда пудра, четки и 
перничиња за нанесување на пудра), лакови и лосиони за коса, производи за 
пред бричење и производи за после бричење, препарати за сончање, средства за 
депилација, парфеми и тоалетни води, дезодоранси, производи за бањање итн. 
Исклучува: 
 - марамчиња изработени од ткаенина (03.1.3.1); 
 - ваги за бебиња (06.1.2.1).

нетрајни добра
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13.1.2.0 Други апарати, предмети 
и производи за лична нега

Вклучува: 
 - неелектрични апарати: машинки за бричење, ножиња за бричење и тримери за 
коса и сечила за нив, ножици, турпии за нокти, чешли, четки за бричење, четки за 
коса, четкички за заби, четки за нокти, шноли, виклери, ваги за мерење на тежина, 
други ваги итн.; 
 - производи за лична хигиена: тоалетен сапун, медицински сапун, масло и млеко 
за чистење на лице, сапун за бричење, крема и пена за бричење, паста за заби, 
восок за депилација, хартиени марамчиња, пелени итн.; 
 - козметички производи: кармин за усни, лак за нокти, производи за шминкање 
и производи за отстранување на шминка (вклучувајќи и тврда пудра, четки и 
перничиња за нанесување на пудра), лакови и лосиони за коса, производи за 
пред бричење и производи за после бричење, препарати за сончање, средства за 
депилација, парфеми и тоалетни води, дезодоранси, производи за бањање итн. 
Исклучува: 
 - марамчиња изработени од ткаенина (03.1.3.1); 
 - ваги за бебиња (06.1.2.1).

нетрајни добра

13.1.3 Фризерски салони и 
објекти за лична нега

Вклучува: 
 - услуги на фризерски салони, бербери, козметички салони, маникири, педикири, 
турски бањи, сауни, солариуми, немедицински масажи итн.; 
 - нега на тело, депилација и слично, центри за слабеење, услуги за тетовирање и 
пирсинг. 
Исклучува: 
 - спа центри за медицински цели (06.2, 06.3); 
 - тетовирање на животни (09.4.5.0); 
 - фитнес центри (09.4.6.2).

услуги

13.1.3.1 Фризерски услуги Вклучува: 
 - услуги на фризерски салони или бербери за жени, мажи и деца.

услуги

13.1.3.2 Третмани за лична нега Вклучува: 
 - третмани за разубавување на лицето, депилација, солариум, педикир, нега на 
тело, маникир, таласотерапија, турски бањи, сауни, немедицински масажи итн.; 
 - центри за слабеење, услуги за тетовирање и пирсинг. 
Исклучува: 
 - спа центри за медицински цели (06.2, 06.3); 
 - тетовирање на животни (09.4.5.0); 
 - фитнес центри (09.4.6.2).

услуги

13.2 ДРУГИ ЛИЧНИ ПРЕДМЕТИ

13.2.1 Накит и часовници Вклучува: 
 - скапоцени камења и метали и моден накит изработен од такви камења и 
метали; 
 - бижутерија, манжетни и игли за вратоврски; 
 - часовници, штоперици; 
 - поправка, ремоделирање и изнајмување на накит и часовници. 
Исклучува: 
 - ѕидни часовници, подни часовници, будилници, часовници за патување 
(05.1.1.4); 
 - украси (05.1.1.4, 05.4.0.1); 
 - радио часовници (08.1.4.0); 
 - паметни часовници (08.1.9.1); 
 - скапоцени камења и метали, моден накит изработен од такви скапоцени 
камења и метали, кои се набавени пред сè поради својата вредност, односно 
поради вложување во вредности (формирање на капитал односно инвестиција).

трајни добра



106 Државен завод за статистика

Класификација на личната потрошувачка според намената, КЛПН 2021

Шифра Назив Објаснување Намена

13.2.1.1 Накит и часовници Вклучува: 
 - скапоцени камења и метали и моден накит изработен од такви камења и 
метали; 
 - бижутерија, манжетни и игли за вратоврски; 
 - часовници, штоперици. 
Исклучува: 
 - ѕидни часовници, подни часовници, будилници, часовници за патување 
(05.1.1.4); 
 - украси (05.1.1.4, 05.4.0.1); 
 - радио часовници (08.1.4.0); 
 - паметни часовници (08.1.9.1); 
 - скапоцени камења и метали, моден накит изработен од такви скапоцени 
камења и метали, кои се набавени пред сè поради својата вредност, односно 
поради вложување во вредности (формирање на капитал односно инвестиција).

трајни добра

13.2.1.2 Поправка и изнајмување 
на накит, часовници и 
рачни часовници

Цената на материјалите е вклучена само доколку материјалите не се фактурираат 
одделно. 
Вклучува: 
 - поправка на накит, часовници и рачни часовници; 
 - ремоделирање на накит; 
 - изнајмување на накит, часовници и рачни часовници.

услуги

13.2.2 Религиозни предмети 
и предмети за верски и 
ритуални прослави

Вклучува: 
 - религиозни и ритуални предмети, како што се крстови и бројаници, украсни 
статуетки, слики, заветни свеќи, амајлии, ленти од хартија со молитви, лустери од 
менора, адвентски венци и др.; 
 - предмети што се користат при верските прослави и ритуали. 
Исклучува: 
 - новогодишни елки, празнични украси (за: Божик, Велигден, Ханука, Бајрам, 
Дивали и сл.) (09.2.1.3); 
 - верски книги (09.7.1.9).

полутрајни 
добра

13.2.2.0 Религиозни предмети 
и предмети за верски и 
ритуални прослави

Вклучува: 
 - религиозни и ритуални предмети, како што се крстови и бројаници, украсни 
статуетки, слики, заветни свеќи, амајлии, ленти од хартија со молитви, лустери од 
менора, адвентски венци и др.; 
 - предмети што се користат при верските и ритуални прослави.  
Исклучува: 
 - новогодишни елки, празнични украси (за: Божик, Велигден, Ханука, Бајрам, 
Дивали и сл.) (09.2.1.3); 
 - верски книги (09.7.1.9).

полутрајни 
добра

13.2.9 Други лични предмети, 
н.д.м.

Вклучува: 
 - предмети за патување и други предмети за носење на лични работи: куфери, 
ковчези, патни торби, актовки, торби за на рамо, рачни торби, паричници, рачни 
чанти итн.; 
 - предмети за бебиња: носилки за бебиња, детски колички, транспортери, 
лежалки, детски носилки за на грб, предни детски носилки, поводници за бебиња 
итн.; 
 - предмети за пушачи: лулиња, запалки, табакери, секачи на пури, пепелници, 
уреди за електронски цигари итн.; 
 - разновидни лични предмети: очила за сонце, заштитни очила, стапови за одење 
и бастуни, чадори за дожд и чадори за сонце, вентилатори, приврзоци за клучеви, 
организатори на пилули, тапи за уши итн.; 
 - погребни предмети: ковчези, надгробни споменици, урни итн.; 
 - гориво за запалки; ѕидни термометри и барометри; 
 - поправка и изнајмување на други лични предмети. 
Исклучува: 
 - мебел за бебиња (05.1.1.1); 
 - торби за пазарење (05.2.1.9); 
 - шишиња за хранење (05.4.0.3); 
 - ваги за бебиња (06.1.2.1); 
 - стапови и бастуни за одење, што се користат од медицински причини (06.1.3.3); 
 - автомобилски седишта за бебиња (07.2.1.3); 
 - заштитни очила за спортување (09.2.2.1).

полутрајни 
добра
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13.2.9.1 Предмети за патување и 
производи за бебиња и 
други лични предмети, 
н.д.м.

Вклучува: 
 - предмети за патување и други предмети за носење на лични работи: куфери, 
ковчези, патни торби, актовки, торби за на рамо, рачни торби, паричници, рачни 
чанти итн.; 
 - предмети за бебиња: носилки за бебиња, детски колички, транспортери, 
лежалки, детски носилки за на грб, предни детски носилки, поводници за бебиња 
итн.; 
 - предмети за пушачи: лулиња, запалки, табакери, секачи на пури, пепелници, 
уреди за електронски цигари итн.; 
 - разновидни лични предмети: очила за сонце, заштитни очила, стапови за одење 
и бастуни, чадори за дожд и чадори за сонце, вентилатори, приврзоци за клучеви, 
организатори на пилули, тапи за уши итн.; 
 - погребни предмети: ковчези, надгробни споменици, урни итн.; 
 - гориво за запалки; ѕидни термометри и барометри. 
Исклучува: 
 - мебел за бебиња (05.1.1.1); 
 - торби за пазарење (05.2.1.9); 
 - шишиња за хранење (05.4.0.3); 
 - ваги за бебиња (06.1.2.1); 
 - стапови и бастуни за одење, што се користат од медицински причини (06.1.3.3); 
 - автомобилски седишта за бебиња (07.2.1.3); 
 - заштитни очила за спортување (09.2.2.1).

полутрајни 
добра

13.2.9.2 Поправка и изнајмување 
на други лични предмети, 
н.д.м.

Цената на материјалите е вклучена само доколку материјалите не се фактурираат 
одделно. 
Вклучува: 
 - поправка на други лични предмети; 
 - изнајмување на други лични предмети.

услуги

13.3 СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА Социјалната заштита како што е дефинирана тука, опфаќа немедицинска помош и 
услуги за поддршка кои се обезбедуваат за: стари лица, лица со инвалидитет, лица 
кои имаат професионални повреди и болести, преживеани лица, невработени 
лица, сиромашни лица, бездомници, лица со мали примања, домородни лица, 
имигранти, бегалци, лица кои злоупотребувале алкохол и дрога итн. 
Исто така, опфаќа услуги за помош и поддршка кои се нудат на семејствата и 
децата.
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13.3.0 Социјална заштита Услугите за социјална заштита вклучуваат резиденцијална нега, помош во домот и 
дневна нега. 
Вклучува: 
 - немедицински пензионерски домови за стари лица, немедицински 
престојувалишта за лица со инвалидитет, центри за рехабилитација кои 
обезбедуваат долгорочна немедицинска поддршка за поединци, но не и 
здравствена нега и рехабилитациска терапија, училишта за лица со инвалидитет, 
каде што главната цел е да им се помогне на учениците да ја надминат нивната 
инвалидност; 
 - немедицинска помош за чување на постари лица и лица со инвалидитет во 
нивните домови (услуги за чистење на домот, програми за исхрана, немедицински 
центри за дневна грижа, услуги за дневна грижа и услуги за грижа за време на 
празници); 
 - грижа за деца надвор од домот, детски градинки, дневни центри за доилки, 
детски јасли, забавишта (освен образовни), училишта за играње и други објекти за 
детска грижа; 
 - услуги за советување, насочување, арбитража, негување и посвојување за 
семејствата. 
Исклучува: 
 - бебиситери и сл. (05.6.2.1); 
 - социјалната помош и другите услуги за социјална нега, кои се интегрирани 
во пакетот за нега заедно со здравствените услуги, треба да бидат вклучени 
во (06.2.3), доколку здравствените услуги не бараат преноќување и во (06.3.2), 
доколку здравствените услуги бараат преноќување. На пр., услуги на санаториуми 
или болници за реконвалесценти; услуги на домови за стари лица со нега; 
хосписи за болничка нега; услуги на установи за палијативна нега на смртно болни 
лица; услуги на старечки домови; одморалишта со медицинска нега; услуги на 
квалификувани медицински сестри; услуги на настава (обучување) во старечки 
домови; услуги на установи за ментална ретардација; установи за ментално 
здравје и злоупотреба на супстанции за хронични пациенти (на пр., оние со 
деменција); услуги на установи за рехабилитација од алкохолизам или зависност 
од дрога (освен болници кои имаат лиценца); 
 - услуги на санаториуми или болници за подобрување на менталното здравје 
(06.3.2.0); 
 - едукативни детски градинки (10.1.0.1).

услуги

13.3.0.1 Услуги за згрижување на 
деца

Вклучува: 
 - грижа за деца надвор од домот; 
 - детски градинки, дневни центри за доилки, детски јасли и други објекти за 
детска грижа; 
 - центри за згрижување на деца после училишната настава. 
Исклучува: 
 - бебиситерки итн. (05.6.2.1); 
 - детски градинки, кои имаат образовен карактер (10.1.0.1).

услуги

13.3.0.2 Немедицински 
пензионерски 
домови за стари лица 
и немедицински 
престојувалишта за лица 
со инвалидитет

Вклучува: 
 - немедицински пензионерски домови за стари лица; 
 - немедицински престојувалишта за лица со инвалидитет. 
Исклучува: 
 - социјалната помош и другите услуги за социјална нега, кои се интегрирани 
во пакетот за нега заедно со здравствените услуги, треба да бидат вклучени 
во (06.2.3), доколку здравствените услуги не бараат преноќување и во (06.3.2), 
доколку здравствените услуги бараат преноќување. На пр., услуги на санаториуми 
или болници за реконвалесценти; услуги на домови за стари лица со нега; 
хосписи за болничка нега; услуги на установи за палијативна нега на смртно болни 
лица; услуги на старечки домови; одморалишта со медицинска нега; услуги на 
квалификувани медицински сестри; услуги на настава (обучување) во старечки 
домови; услуги на установи за ментална ретардација; установи за ментално 
здравје и злоупотреба на супстанции за хронични пациенти (на пр., оние со 
деменција); услуги на установи за рехабилитација од алкохолизам или зависност 
од дрога (освен болници кои имаат лиценца); 
 - услуги на санаториуми или болници за подобрување на менталното здравје 
(06.3.2.0).

услуги
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13.3.0.3 Услуги за чување на лица 
во нивните приватни 
домови

Вклучува: 
 - помош за чување на постари лица и лица со инвалидитет во нивните домови 
(услуги за чистење на домот, програми за исхрана, центри за дневна грижа, услуги 
за дневна грижа и услуги за грижа за време на празници).

услуги

13.3.0.9 Други услуги за социјална 
заштита

Вклучува: 
 - училишта за лица со инвалидитет, каде што главна цел е да им се помогне на 
учениците да ги надминат тешкотиите со нивните инвалидитети; 
 - услуги за насочување, арбитража, негување и посвојување за семејствата.

услуги

13.9 ДРУГИ УСЛУГИ

13.9.0 Други услуги Вклучува: 
 - надоместоци за правни услуги, услуги на агенции за вработување итн.; 
 - плаќања за услуги на адвокати, нотари, сметководители итн.; 
 - услуги на погребници и други погребални услуги; 
 - плаќања за услуги на агенти за недвижности, агенти за домување, аукционери, 
продавачи и други посредници; 
 - плаќања за фотокопии и други репродукции на документи; 
 - надоместоци за издавање на уверенија за родени, венчани и умрени и други 
административни документи; 
 - издатоци за верски услуги, на пр., парастоси, крштевки, брачни услуги; 
 - издатоци за нерелигиозни услуги и настани, како што се прослави за 
полнолетство, латиноамериканскa "Quince" или дебитантски балови; 
 - плаќања за огласи и реклами во весници; 
 - плаќања за услуги на графолози, астролози, хироманти, приватни детективи, 
телохранители, брачни агенции и брачни советници, јавни писатели, разновидни 
концесии (седишта, тоалети, гардероба) и сл.; 
 - услуги кои ги нудат проститутки и сл.; 
 - дозволи за огнено оружје. 
Исклучува: 
 - храна или пијалаци што се консумираат во борделите, доколку се наплаќаат 
одделно (11.1.1).

услуги

13.9.0.1 Проституција Вклучува: 
 - услуги кои ги нудат проститутки или сексуални работнички и сл. 
Исклучува: 
 - храна или пијалаци што се консумираат во борделите, доколку се наплаќаат 
одделно (11.1.1).

услуги

13.9.0.2 Религиозни услуги Вклучува: 
 - издатоци за религиозни услуги, на пр., парастоси, крштевки, брачни услуги.

услуги

13.9.0.9 Други услуги, н.д.м. Вклучува: 
 - надоместоци за правни услуги, услуги на агенции за вработување итн.; 
 - плаќања за услуги на адвокати, нотари, сметководители итн.; 
 - издатоци за нерелигиозни услуги и настани, како што се прослави за 
полнолетство, латиноамериканскa "Quince" или дебитантски балови; 
 - услуги на погребници и други погребални услуги; 
 - плаќања за услуги на агенти за недвижности, агенти за домување, аукционери, 
продавачи и други посредници; 
 - плаќања за фотокопии и други репродукции на документи; 
 - надоместоци за издавање на уверенија за родени, венчани и умрени и други 
административни документи; 
 - плаќања за огласи и реклами во весници; 
 - плаќања за услуги на графолози, астролози, хироманти, приватни детективи, 
телохранители, брачни агенции и брачни советници, јавни писатели, разновидни 
концесии (седишта, тоалети, гардероба) и сл.; 
 - дозволи за огнено оружје.

услуги
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