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Klasifikacija na funkciite na vladata 
 

Детална структура и белешки за појаснување 
 
 

• 01 - Општи јавни услуги  
• 02 - Одбрана 
• 03 - Јавен ред и безбедност 
• 04 -  Економски активности 
• 05 - Заштита на животната средина  
• 06 - Домување и комунални погодности  
• 07 - Здравство 
• 08 - Рекреација, култура и религија 
• 09 - Образование 
• 10 - Социјална заштита  

 
Шифра 01  

Структура:  
• Оддел: 01 - Општи јавни услуги 

 
Поделба:  
Овој оддел е поделен на следните групи:  

• 01.1  -  Извршни и законодавни органи, финансиски и фискални работи и 
надворешни работи 

• 01.2  -  Странска економска помош  
• 01.3 -  Општи услуги  
• 01.4  -  Основно истражување 
• 01.5  -  Истражување и развој  во областа на општите и јавните услуги  
• 01.6  -  Општи јавни услуги неспомнати на друго место 
• 01.7  -  Трансакции на јавен долг  
• 01.8  -  Трансфери од општ вид меѓу различни нивоа на власт 

 
 

Шифра 01.1  
Структура:  

• Оддел: 01 -  Општи јавни услуги 
• Група: 01.1  -  Извршни и законодавни органи, финансиски и фискални 

работи, надворешни работи 
 

 
Поделба:  
Оваа група е поделена на следните класи:  
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• 01.1.1 - Извршни и законодавни органи (Колективни услуги1)  
• 01.1.2 - Финансиски и фискални работи (КУ)  
• 01.1.3 - Надворешни работи (КУ) 

 
 
 

Шифра 01.1.1  
 
Структура:  

• Оддел: 01 - Општи јавни услуги 
• Група: 01.1 - Извршни и законодавни органи, финансиски и фискални 

работи и надворешни работи 
• Класа: 01.1.1- Извршни и законодавни органи (КУ)  

 
Белешка за појаснување  

− Управување, функционирање или поддршка на извршните и законодавните органи. 
Вклучува: канцеларии на извршната власт на сите нивоа на власта - претседател, 
премиер, градоначалник, итн.; законски тела на сите нивоа на власта - парламент, 
собранија, градски совети, итн., советодавен, административен и политички персонал 
припоен кон главните извршни и законодавни тела; библиотеки и други соодветни услуги 
кои, главно, им служат на извршните и законодавните органи; постојани комисии или 
комисии и комитети создадени ad hoc или кои делуваат во корист на извршниот 
законодавен орган.  
Исклучува: министерски канцеларии, канцеларии на раководители на сектори на 
локалната власт, комисии со специфични функции (класифицирани според функциите). 
 
 
 
 
 

Шифра 01.1.2 
 
Структура: 

• Оддел 01 - Општи јавни услуги 
• Група: 01.1 - Извршни и законодавни органи, финансиски и фискални 

работи и надворешни работи  
• Класа: 01.1.2 - Финансиски и фискални работи (КУ) 

 
Белешка за појаснување 

− Управување со финансиски и фискални работи и услуги; управување со јавни 
фондови и јавен долг;функционирање на даночни системи; 

− Функционирање на трезорот или Министерството за финансии, буџетот, Управата 
за јавни приходи, Царината, сметководствени и помошни услуги; 

                                                           
1 Во понатамошниот текст КУ 
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− Производство  и дисеминација на општи информации, техничка документација и 
статистики за финансиски и фискални работи и услуги. 

Вклучува: финансиски и фискални работи и услуги на сите нивоа на владата. 
Исклучува: трошоци за финансирање или формирање каматни плаќања на владини 
заеми (01.7.0); супервизија на банкарството (04.1.1). 
  

Шифра 01.1.3  
 
Структура:  

• Оддел: 01 - Општи јавни услуги 
• Група: 01.1- Извршни и законодавни органи, финансиски и фискални работи 

и надворешни работи  
• Класа: 01.1.3 - Надворешни работи (КУ) 

 
Белешка за појаснување   

− Управување со надворешните работи; 
− Функционирање на Министерството за надворешни работи и дипломатските и 

конзуларните мисии во странство или во канцеларии на меѓународни организации; 
активности или поддршка на информации и културни услуги за дистрибуција 
надвор од националните граници; активности за поддршка на библиотеки, читални 
и референтни услуги лоцирани во странство; 

- Редовни претплати и специјални придонеси за општите оперативни трошоци на 
меѓународните организации; 
- Исклучува: економска помош за земјите во развој и земјите во транзиција (01.2.1); мисии 
за економска помош акредитирани кај странски влади (01.2.1); придонеси за  помош на 
програми управувани од меѓународни или регионални организации (01.2.2); воени 
единици стационирани во странство (02.1.0); воена помош на странски земји (02.3.0) 
општи странски економски и комерцијални работи (04.1.1); туристички работи и услуги 
(04.7.3). 
 
 

Шифра 01.2  
 
Структура:  

• Оддел: 01 - Општи јавни услуги  
• Група: 01.2 - Странска економска помош  

 
Поделба: 
Оваа група е поделена на следните класи:  

• 01.2.1 -Економска помош за земјите во развој и земјите во транзиција (КУ)  
• 01.2.2 -Економска помош пренасочена преку меѓународни организации (КУ) 
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Шифра 01.2.1  
 

Структура:  
• Оддел: 01 - Општи јавни услуги 
• Група: 01.2- Странска економска помош 
• Класа: 01.2.1- Економска помош за земјите во развој и земјите во 

транзиција (КУ)  
 

Белешка за појаснување  
− Управување со економската соработка со земјите во развој и земјите во 

транзиција; 
− Активности на мисиите за економска помош акредитирани кај странски влади; 

активности или поддршка на програми за техничка помош, тренинг програми и 
шеми на стипендии; 

− Економска помош во форма на грантови (во готово или во натура) или заеми (без 
оглед на каматните трошоци). 

Исклучува: прилози на економски фондови за развој раководени од меѓународни или 
регионални организации (01.2.2); воена помош на странски земји (02.3.0).  
 
 

Шифра 01.2.2  

Структура:  
• Оддел: 01 - Општи јавни услуги 
• Група: 01.2- Странска економска помош 
• Класа: 01.2.2- Економска помош доделена преку меѓународни 

организации (КУ) 
 
Белешка за појаснување 

− Управување со  економска помош доделена преку меѓународни организации; 
−  Прилози во готово или  добра на фондови за економски развој администрирани од 

меѓународни, регионални или други мултинационални организации. 
Исклучува: помош на меѓународни операции за одржување на мирот (02.3.0).  
 
 
 

Шифра 01.3  
 
Структура:  

• Оддел: 01 - Општи јавни услуги 
• Група: 01.3 -  Општи услуги  
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Поделба:  
Оваа група е поделена на следните класи:   

• 01.3.1 - Општи јавни услуги (КУ)  
• 01.3.2 - Целокупни услуги на планирање и статистика (КУ)  
• 01.3.3 - Други општи услуги (КУ) 

 
Белешка за појаснување  

− Оваа група покрива услуги кои не се поврзани со специфични функции и кои 
обично се преземаат од страна на централни органи на различни нивоа на власт. 
Таа, исто така, ги покрива и оние услуги кои се преземени од самите централни 
органи. На пример, тука е вклучено прибирањето на податоци за индустријата, 
животната средина, здравството или образованието од страна на Државниот завод 
за статистика.  

 
Шифра 01.3.1  

 
Поделба:  

• Оддел: 01 -  Општи јавни услуги  
• Група: 01.3 - Општи услуги  
• Класа: 01.3.1- Општи лични услуги (КУ)  

 
Белешка за појаснување  

− Управување и вршење на општи услуги на граѓаните, вклучувајќи развој и 
имплементација на општи лични политики и процедури кои опфаќаат селекција, 
промоција, методи на проценување, опис, евалуација и класификација на 
работите, управување на граѓански услужни регулативи и слични работи. 
Исклучува: лично управување и услуги поврзани со специфични функции  
(класифицирани во согласност со функцијата).  

 

Шифра 01.3.2  
 
Структура: 

• Оддел: 01 -  Општи јавни услуги  
• Група: 01.3 - Општи услуги 
• Класа: 01.3.2 - Целокупни плански и статистички услуги (КУ)  

 
Белешка за појаснување  

− Управување и вршење на целокупни услуги  за економско и социјално планирање  
и  статистики, вклучувајќи формулација, координирање и мониторинг на плановите 
и програмите за економски , социјални развој и статистики.  

Исклучува: економски и социјални услуги на планирање поврзани со специфична 
функција (класифицирани во согласност со функцијата).  
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Шифра 01.3.3  
 
Структура:  

• Оддел: 01 - Општи јавни услуги  
• Група: 01.3 - Општи услуги  
• Класа: 01.3.3 - Други општи услуги (КУ)  

 
Белешка за појаснување 

− Управување и вршење на други општи услуги како што се централизирани услуги 
за понуда и купување, одржување и складирање на државни записи и архиви, 
користење на згради кои се во државна сопственост или земени под закуп, 
централни паркинзи за автомобили, печатници управувани од државата, 
централизирани компјутерски и услуги за обработка на податоци, итн.  

Исклучува: други општи услуги поврзани со специфични функции (класифицирани во 
согласност со функцијата). 
 
 
 

Шифра 01.4  
 
Структура:  

• Оддел: 01 - Општи јавни услуги  
• Група: 01.4 - Основно истражување 

 
Поделба:  
Оваа група е распределена во следната класа: 

• 01.4.0 - Основно истражување (КУ) 
 
Белешка за појаснување  

− Основното истражување е експериментална или теоретска работа преземена 
првенствено за да се стекне ново знаење за основните гледишта на појавите и 
набљудуваните факти, без никаква предвидена посебна примена или видлива 
употреба.  

 
 

Шифра 01.4.0  
 
Структура:  

• Оддел: 01- Општи јавни услуги  
• Група: 01.4- Основно истражување  
• Класа: 01.4.0 - Основно истражување (КУ)  

 
 
Белешка за појаснување  
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− Управување и работа на   владините агенции што се занимаваат со основни 
истражувања;  

− Грантови, заеми или субвенции со цел да ги потпомогнат основните истражувања 
преземени од невладини тела како што се истражувачки институти и универзитети.  

Исклучува: применети истражувања и експериментален развој (класифицирани по 
функција).  
 
 

Шифра 01.5  
 
Структура:  

• Оддел: 01 - Општи јавни услуги 
• Група: 01.5 - Истражување и развој во областа на општите јавни услуги 

 
Поделба:  
Оваа група е распределена во следната класа: 

• 01.5.0 - Истражување и развој во областа на општите јавни услуги (КУ) 
 
Белешка за појаснување 

− Применето истражување е оригинално истражување преземено со цел да се 
стекне ново знаење, но насочено првенствено кон специфична практична цел или 
задача. Експерименталниот развој е систематска работа, зацртана на постоечкото 
знаење стекнато со истражување и практично искуство кое е насочено кон 
произведување нови материјали, производи и пронајдоци; за инсталирање на нови 
процеси, системи и услуги; или на суштинско подобрување на оние кои веќе се 
произведени или инсталирани.  

 
 

Шифра 01.5.0  
 
Структура:  

• Оддел: 01- Општи јавни услуги 
• Група: 01.5- Истражување и развој во областа на општите јавни услуги 
• Класа: 01.5.0 - Истражување и развој во областа на општите јавни 

услуги (КУ)  
 
Белешка за појаснување  

− Управување и работа на владини агенции што се занимаваат со применети 
истражувања и експериментален развој  поврзан со општите јавни услуги;  

− Грантови, заеми или субвенции за поддршка на применетите истражувања и 
експерименталниот развој кој се однесува на општите јавни услуги преземени од 
невладини тела како што се истражувачки институти и универзитети.  
Исклучува: основни истражувања (01.4.0).  
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Шифра 01.6  
 
Структура:  

• Оддел: 01 - Општи јавни услуги  
• Група: 01.6 - Општи јавни услуги неспомнати на друго место  

 
Поделба:  
Оваа група е распределена во следната класа: 

• 01.6.0 - Општи јавни услуги неспомнати на друго место (КУ) 
 
 

Шифра 01.6.0  
 
Структура:  

• Оддел: 01- Општи јавни услуги  
• Група: 01.6- Општи јавни услуги неспомнати на друго место 
• Класа: 01.6.0- Општи јавни услуги неспомнати на друго место (КУ) 

 
Белешка за појаснување  

− Управување, функционирање или поддршка на општите јавни услуги како што се 
регистрирање на  гласачи, одржување на избори и референдуми. 

Вклучува: општи јавни услуги кои не може да бидат  назначени под01.1, 01.2, 01.3,  01.4 
или 01.5. 
Исклучува: трансакции на јавен долг (01.7); трансфери од општ карактер помеѓу различни 
нивоа на власта (01.8).  
 
 
 

Шифра 01.7.0  
 
Структура:  

• Оддел: 01- Општи јавни услуги  
• Група: 01.7- Трансакции на јавен долг  
• Класа: 01.7.0 - Трансакции на јавен долг (КУ)  

 
Белешка за појаснување  

− Каматни плаќања и долгувања за  финансирање или формирање владини заеми.  
Исклучува: административни трошоци за менаџирање на јавен долг (01.1.2).  
 
 

Шифра 01.8  
 
Структура:  
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• Оддел: 01 - Општи јавни услуги  
• Група: 01.8 - Трансфери од општ вид помеѓу различни нивоа на власт 

 
Поделба:  
Оваа група е распределена во следната класа: 

• 1.8.0 - Трансфери од општ вид помеѓу различни нивоа на власт 
 (КУ) 
 
 

Шифра 01.8.0  
 
Структура:  

• Оддел: 01 - Општи јавни услуги  
• Група: 01.8 - Трансфери од општ вид помеѓу различни нивоа на власт 
• Класа: 01.8.0 - Трансфери од општ вид помеѓу различни нивоа на власт 

(КУ)  
 
Белешка за појаснување  

− Трансфери помеѓу различни нивоа на владата кои се од општ вид и не се 
алоцирани на посебна функција.  

 
 

Шифра 02  
 
Структура:  

• Оддел: 02 - Одбрана  
 
Поделба:  
Овој оддел е поделен на следните групи:  

• 02.1 - Воена одбрана  
• 02.2 - Цивилна одбрана  
• 02.3 - Странска воена помош  
• 02.4 - Истражување и развој во областа на одбраната 
• 02.5 - Одбрана неспомната на друго место 

 
 

Шифра 02.1  
 
Структура:  

• Оддел: 02 - Одбрана  
• Група: 02.1 - Воена одбрана  

 
Поделба:  
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Оваа група е распределена во следната класа: 
• 02.1.0 - Воена одбрана (КУ) 

 
 

Шифра 02.1.0  
 
Структура:  

• Оддел: 02 - Одбрана 
• Група: 02.1- Воена одбрана  
• Класа: 02.1.0 - Воена одбрана (КУ)  

 
Белешка за појаснување  

− Управување со работи и услуги на воената одбрана;  
− Активности на земја, море, воздух; активности на инженерство, транспорт, 

комуникации, разузнавање; лични и други неборбени одбранбени сили; активности 
или поддршка на резервните и помошните сили на единиците на одбраната.  

Вклучува: канцеларии на воените аташеа стационирани во странство; полски болници. 
Исклучува: мисии за воена помош (02.3.0); болници во бази (07.3); воени училишта и 
колеџи каде што наставните планови се слични на оние од цивилните институции, дури и 
тогаш кога присуството може да биде ограничено на воениот персонал и нивните 
семејства (09.1), (09.2), (09.3) или (09.4); пензиски фондови за воениот персонал (10.2). 
 
 
 

Шифра 02.2.0  
 
Структура:  

• Оддел: 02.2 - Одбрана  
• Група: 02.2 - Цивилна одбрана  
• Класа: 02.2.0 - Цивилна одбрана (КУ)  

 
Белешка за појаснување  

− Управување со работи на цивилната одбрана  и услуги; формулација на 
контингенти планови; организирање на вежби  со инволвирање на цивилни 
институции и население; 

− Процедура или поддршка на одбранбени цивилни сили.  
Исклучува: цивилни услуги за заштита (03.2.0); купување и складирање на храна, опрема 
и други набавки за итна употреба во случај на несреќи во време на мир (10.9.0).  
 
 

Шифра 02.3  
 
Структура:  

• Оддел: 02 - Одбрана 
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• Група: 02.3 - Странска воена помош  
 
Поделба:  
Ова група е поделена во следните класи:  

• 02.3.0 - Странска воена помош (КУ) 
 
 

Шифра 02.3.0  
 
Структура:  

• Оддел: 02 - Одбрана  
• Група: 02.3 - Странска воена помош 
• Класа: 02.3.0 - Странска воена помош (КУ)  

 
Белешка за појаснување  

− Управување со  воена помош и активности на воени мисии за помош, 
акредитирани кај странски влади или припоени кон меѓународни воени 
организации или алијанси; 

− Воена помош во форма на грантови (во готово или во добра), заеми (без оглед на 
трошоците за камата) или заеми за опрема; придонес во меѓународните сили за 
одржување на мирот,  вклучувајќи и назначување на лица.  

 
 

Шифра 02.4  
 
Структура:  

• Оддел: 02 - Одбрана  
• Група: 02.4 - Истражување и развој во областа на одбраната  

 
Поделба:  
Оваа група е распределена во следната класа:  

• 02.4.0 - Истражување и развој во областа на  одбраната (КУ) 
 
Белешка за појаснување  

− Дефинициите за основно истражување, применето истражување и експеримен-
тален развој се дадени во 01.4 и 01.5.  

 
 

Шифра 02.4.0  
 
Структура:  

• Оддел: 02 - Одбрана  
• Група: 02.4 - Истражување и развој во областа на  одбраната  
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• Класа: 02.4.0 - Истражување и развој во областа на одбраната (КУ)  
 
Белешка за појаснување  

− Управување и функционирање на владини агенции што се занимаваат со 
применето истражување и експериментален развој во врска со одбраната;  

− Грантови, заеми или субвенции за поддршка на применето истражување што се 
однесува на одбраната, преземено од невладини тела како што се истражувачки 
институти и универзитети.  

Исклучува: основни истражувања (01.4.0).  
 
 

Шифра 02.5  
 
Структура:  

• Оддел: 02 - Одбрана  
• Група: 02.5 - Одбрана неспомната на друго место 

 
Поделба:  
Оваа група е распределена во следната класа:  

• 02.5.0 - Одбрана неспомната на друго место (КУ) 
 
 

Шифра 02.5.0  
 
Структура:  

• Оддел: 02 - Одбрана  
• Група: 02.5 - Одбрана неспомната на друго место 
• Класа: 02.5.0 - Одбрана неспомната на друго место (КУ)  

 
Белешка за појаснување  

− Управување, функционирање или поддршка на активности како што се 
формулација, управување, координација и мониторинг на целокупната политика, 
планови, програми и буџет што се однесуваат на одбраната; подготовка и 
спроведување на законодавството  што се однесува на одбраната; производство и 
дисеминација на општи информации, техничка документација и податоци за 
одбраната, итн.  

Вклучува: работи на одбрана и услуги кои не се запишани во 02.1, 02.2, 02.3 или 02.4.  
Исклучува: управување на работи на ветерани (10.2).  
 
 
 

Шифра 03  
 
Структура:  



 14

• Оддел: 03 - Јавен ред и безбедност 
 
Поделба:  
Овој оддел е поделен на следните групи:  

• 03.1 - Полициски услуги  
• 03.2 - Услуги за заштита од пожар  
• 03.3 - Судови  
• 03.4 - Затвори  
• 03.5 - Истражување и развој во областа на јавниот ред и безбедноста  
• 03.6 - Јавен ред и безбедност неспомнати на друго место 

 
 

Шифра 03.1  
 
Структура: 

• Оддел: 03 - Јавен ред и безбедност 
• Група: 03.1 - Полициски услуги  

 
Поделба:  
Оваа група е распределена во следната класа:  

• 03.1.0 - Полициски услуги (КУ) 
 
 

Шифра 03.1.0  
 
Структура:  

• Оддел: 03 - Јавен ред и безбедност 
• Група: 03.1- Полициски услуги 
• Класа: 03.1.0 - Полициски услуги (КУ)  

 
Белешка за појаснување  

− Управување со полициски работи и услуги, вклучувајќи и регистрација на илегални 
емигранти, издавање на работни и патни документи на емигрантите, одржување на 
затворски записи и податоци што се однесуваат на работата на полицијата, 
регулација и контрола на патен сообраќај, превенција од криумчарење и контрола 
на трговија надвор од продавници и езерско рибарење;  

− Активности на редовни и помошни полициски сили, на пристаниште, граница и 
езерска заштита  и на други специјални полициски сили водени од јавни 
авторитети, активности на полициски лаборатории; поддршка на полициски 
тренинг програми.  

Вклучува: сообраќајци.  
Исклучува: полицајци кои нудат општо образование како дополнување на полицискиот 
тренинг (09.1), (09.2), (09.3) или (09.4).  
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Шифра 03.2  
 
Структура:  

• Оддел: 03 - Јавен ред и безбедност  
• Група: 03.2 - Услуги за заштита од пожар  

 
Поделба:  
Оваа група е распределена во следната класа:  

• 03.2.0 - Услуги за заштита од пожар (КУ) 
 
 

Шифра 03.2.0  
 
Структура:  

• Оддел: 03 - Јавен ред и безбедност 
• Група: 03.2 - Услуги за заштита од пожари 
• Класа: 03.2.0 - Услуги за заштита од пожари (КУ)  

 
Белешка за појаснување  

− Управување со заштита од пожари и работи и услуги на борба против пожари ; 
− Активности на редовни и помошни пожарникарски бригади и на други услуги за 

превенција од пожари и услуги на борба против пожари одржувани од јавни 
власти; извршување  или поддршка на тренинг програми за превенција од пожари 
и борба против пожар. 

Вклучува: услуги на цивилна заштита како што се ризици на планини, одржување на 
плажи, евакуација на поплавени површини итн.  
Исклучува: јавна одбрана (02.2.0); специјално тренирани сили опремени за борба или 
превенција на шумски пожари (04.2.2).  
 
 
 
 

 
Шифра 03.3 

Структура:  
• Поделба: 03 - Јавен ред и безбедност  
• Група: 03.3 - Судови 

 
Поделба: 
Оваа група е распределена во следната класа 
Поделба: 03.3.0 - Судови (КУ) 

Шифра 03.3.0 
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Структура:  
• Поделба: 03 - Јавен ред и безбедност  
• Група: 03.3 - Судови 
• Класа: 03.3.0 - Судови (КУ) 

 
Белешка за појаснување 

- Управување, функционирање или поддршка на основните  судови и судскиот систем, 
вклучувајќи примена на казнени и правни спогодби донесени од судот, процедури на 
условно ослободување и систем за условно ослободување; 

- Правно застапување и совети од владата или од други установи на  владата за пари 
или услуги. 

    Вклучува: административни судови, арбитри и сл. 
    Исклучува: затворско управување (03.4.0). 

    
Шифра 03.4 

Структура:  
• Поделба: 03 - Јавен ред и безбедност  
• Група: 03.4 - Затвори 

 
Поделба: 
Оваа група е распределена во следната класа 

• 03.4.0 - Затвори (КУ) 
 

Шифра 03.4.0 
Структура:  

• Поделба: 03 - Јавен ред и безбедност  
• Група: 03.4 - Затвори 
• Класа:03.4.0 - Затвори (КУ) 

 
Белешка за појаснување  
      -  Управување, функционирање или поддршка на затвори  и други места за притвор 
или рехабилитација на криминалци како што се затворски фарми, установи за затворска 
работа, казнено - поправни домови, и др. 

 
Шифра 03.5  

Структура:  
• Поделба: 03 - Јавен ред и безбедност  
• Група: 03.5 - Истражување и развој во областа на јавниот ред и 

безбедноста  
 
Поделба:  
Оваа група е распределена во следната класа:  

• 03.5.0 - Истражување и развој во областа на јавниот ред и безбедноста (КУ) 
 
Белешка за појаснување  
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- Дефинициите за основно истражување, применето истражување и 
експериментален развој се наведени во 01.4 и 01.5.  

 
 

Шифра 03.5.0  
 
Структура:  

• Поделба: 03 - Јавен ред и безбедност   
• Група: 03.5 - Истражување и развој во областа на јавниот ред и 

безбедноста   
• Класа: 03.5.0 - Истражување и развој во областа на јавниот ред и 

безбедноста (КУ)  
 
Белешка за појаснување  

− Управување и функционирање на владини агенции инволвирани во применето 
истражување и експериментален развој во врска со јавниот ред и безбедноста; 

−  Грантови, заеми или субвенции за поддршка на применетото истражување и 
експерименталниот развој во врска со јавниот ред и безбедноста преземени од 
страна на невладини тела како што се институти и универзитети.  

Исклучува: основни истражувања. 
 
 
 

Шифра 03.6  
 
Структура:  

• Поделба: 03 - Јавен ред и безбедност    
• Група: 03.6 - Јавен ред и безбедност неспомнати на друго место  

 
 
Поделба:  
Оваа група е распределена во следната класа:  

• 03.6.0 - Јавен ред и безбедност неспомнати на друго место (КУ) 
 

Шифра 03.6.0  
Структура:  

• Поделба: 03 - Јавен ред и безбедност     
• Група: 03.6 - Јавен ред и безбедност неспомнати на друго место  
• Класа: 03.6.0 - Јавен ред и безбедност неспомнати на друго место (КУ)  

 
Белешка за појаснување:  

− Управување, процедура или поддршка на активности како што се  формулирање, 
администрирање, координирање и надгледување на планови, програми и буџети 
поврзани со јавниот ред и безбедноста; подготвување и спроведување на 
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легислатива и стандарди за провизиите на јавниот ред и безбедноста; 
производство и дисеминација на општи информации, техничка документација и 
статистика.  

Вклучува: работи и услуги во врска со јавниот ред и безбедноста кои не се поврзани со: 
03.1, 03.2, 03.3, 03.4 или 03.5.  
 
 

Шифра 04  
 
Структура:  

• Поделба: 04 - Економски активности 
 
Поделба:  
Овој оддел е поделен на следниве групи:  

• 04.1 - Општи економски, комерцијални и активности поврзани со работната 
сила  

• 04.2 - Земјоделство, шумарство, лов и риболов  
• 04.3 - Гориво и енергија  
• 04.4 - Рударство, производство и градежништво  
• 04.5 - Транспорт  
• 04.6 - Комуникација  
• 04.7 - Други дејности  
• 04.8 - Истражување и развој во областа на економските активности 
• 04.9 - Економски активности неспомнати на друго место 

 
 

 

 

Шифра 04.1  
 
Структура:  

• Оддел: 04 - Економски активности 
• Група: 04.1 - Општи економски, комерцијални и активности поврзани со 

работната сила 
 
Поделба:  
Оваа група е поделена на следниве класи:  

• 04.1.1 - Општи економски и комерцијални активности (КУ)  
• 04.1.2 - Општи  активности поврзани со работната сила (КУ) 
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Шифра 04.1.1  
 
Структура:  

• Оддел: 04 - Економски активности 
• Група: 04.1 - Општи економски, комерцијални и  активности поврзани со 

работната сила 
• Класа: 04.1.1 - Општи економски и комерцијални активности (КУ)  

 
Белешка за појаснување   

− Управување со општи економски и комерцијални работи и услуги, вклучувајќи го и 
надворешно трговското  работење; формулирање и имплементација на општи 
економски и комерцијални политики; сработка  помеѓу министерствата на владата 
и помеѓу владата и  стопанството; 

− Регулирање или поддршка на општи економски и комерцијални активности како  
што се вкупниот трговски увоз и извоз, пазари на стоки и акции, контроли на 
вкупниот приход, општи трговски промотивни активности, општо регулирање на 
монополите и други ограничувања на прометот и влезот на пазарот итн.; 

−  Процедура или поддршка на институции кои се занимаваат со патенти,  заштитни 
знаци, авторски права,  регистрација на компании, метеоролошки прогнози, 
стандарди, хидролошки истражувања, геодетски истражувања итн;  

− Грантови, заеми и субвенции за промоција на општи економски и комерцијални 
политики и програми. 
Вклучува: едукација и заштита на потрошувачите.  

Исклучува: економски и комерцијални активности на специфични дејности (соодветно 
класифицирана од 04.2 до 04.7,). 
 
 
 

Шифра 04.1.2  
 
Структура : 

• Оддел: 04 - Економски активности 
• Група: 04.1 - Општи економски, комерцијални и активности поврзани со 

работната сила 
Класа:  04.1.2 - Општи активности поврзани со работната сила (КУ) 
 
Белешка за појаснување  

− Управување со активностите и услугите поврзани со работната сила; 
формулирање и имплементација на општи политики поврзани со работната сила; 
надгледување и регулирање на услови на работната сила (работни часови, плати, 
безбедност, итн); врска помеѓу различните владини министерства и помеѓу 
владата и стопанските и синдикалните организации; 

− Функционирање или поддршка на општи програми или шеми за мобилност на 
работната сила, намалување на половата, расната и старосната дискриминација, 
намалување на степенот на невработеност во сиромашните и неразвиените 
региони, промовирање на вработеност на групи на граѓани со висок степен на 
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невработеност итн; процедура за размена на работна сила; процедура или 
поддршка за медијаторски услуги; 

− Производство и дисеминација на општи информации, техничка документација и 
статистика на општи работи и услуги поврзани со работната сила; 

− Грантови, заеми и субвенции за промовирање на политики и програми поврзани со 
работната сила. 

Вклучува: трудови работи од специфична индустрија (соодветно класифицирани од 04.2 
до 04.7); социјална заштита во форма на бенефиции во готово и во добра за невработени 
лица (10.5.0).  
 
 
 

Шифра 04.2  
 
Структура:  

• Оддел: 04 - Економски активности  
• Група: 04.2 - Земјоделство, шумарство, лов и риболов  

 
Поделба:  
Оваа група е поделена на следниве класи:  

• 04.2.1 - Земјоделство (КУ)  
• 04.2.2 - Шумарство (КУ)  
• 04.2.3 - Лов и риболов (КУ) 

 
 

Шифра 04.2.1  
 
Структура: 

• Оддел: 04 - Економски активности 
• Група: 04.2 - Земјоделство, шумарство, лов и риболов   
• Класа: 04.2.1 - Земјоделство (КУ)  

 
 
 
Белешка за појаснување   

− Управување со земјоделски активности и услуги; заштита, преадаптација  или 
проширување на обработливото земјиште; аграрни реформи и уредување на 
земјиштето; контрола  и законско регулирање во земјоделската дејност; 

− Изградба или функционирање на системи за контрола на поплави, иригациони и 
дренажни системи вклучувајќи грантови,  заеми и субвенции за таквитеактивности; 

− Функционирање или поддршка на програми или системи за стабилизирање или 
подобрување на цените и приходите на фармите; функционирање или поддршка 
на ветеринарни услуги за земјоделците, услуги за дератизација, услуги за 
инспекција на растенија и нивно оценување; 
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− Производство и дисеминација на општи информации, техничка документација и 
статистика поврзана со земјоделските работи и услуги; 

− Компензација, грантови, заеми или субвенции за земјоделците и земјоделските 
активности, вклучувајќи и плаќања за рестрикција или поддршка на специфична 
култура или за дозволување некое земјиште да остане некултивирано. 

Исклучува: повеќенаменски развојни проекти (04.7.4).  
 
 
 

Шифра 04.2.2  
 
Структура:  

• Оддел: 04 - Економски активности 
• Група: 04.2 - Земјоделство, шумарство, лов и риболов   
• Класа: 4.2.2 - Шумарство (КУ)  

 
Белешка за појаснување   

− Управување со шумарски активности и услуги; заштита, пошумување и рационална 
експлоатација на шумски резерви; контрола и законско регулирање на шумски 
активности  и издавање на дозволи за сечење на шуми;  

− Постапка или поддршка на активности  изведувани во шуми, контролирање на 
штетници, гаснење на шумски пожари; 

− Производство и дисеминација на информации, техничка документација и 
статистика поврзани со шумарството; 

− Грантови, заеми и субвенции за поддршка на шумарството. 
Вклучува: шумски плодови заедно со стеблата. 

 
 

Шифра 04.2.3  
 
Структура:  

• Оддел: 04 - Економски активности 
• Група: 04.2 - Земјоделство, шумарство, лов и риболов   
• Класа:  04.2.3 - Лов и риболов (КУ)  

 
Белешка за појаснување    

− Оваа класа ги покрива комерцијалниот лов и риболов и спортскиот лов и риболов. 
Активностите и услугите кои спаѓаат во оваа класа се однесуваат само на оние 
надвор од националните паркови и резервати. 

− Управување со риболовни и ловни работи и услуги; заштита и рационална 
експлоатација на риби и дивеч; надгледување и регулирање на риболов во слатки 
води, риболов од копно, езерски риболов, рибници, лов на дивеч и издавање на 
дозволи за лов и риболов; 
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− Функционирање и поддршка кои се однесуваат на риболовни активности, развојни  
услуги итн; 

− Дистрибуција на информации, техничка документација и статистика кои се 
однесуваат на лов и риболов; 

− Грантови, заеми и субвенции за поддршка на ловни и риболовни активности, 
вклучувајќи и изградба или одржување на рибници. 

Исклучува: контрола на езерски риболов (03.1.0); управување, функционирање или 
поддршка на национални паркови и резервати (05.4.0).  
 
 

Шифра 04.3  
 
Структура:  

• Оддел: 04 - Економски активности 
• Група: 04.3 - Гориво и енергија  

 
Поделба:  
Оваа група е поделена на следниве класи:  

• 04.3.1 - Јаглен и други тврди минерални горива (КУ)  
• 04.3.2 - Нафта и природен гас (КУ)  
• 04.3.3 - Нуклеарно гориво (КУ)  
• 04.3.4 - Други горива (КУ)  
• 04.3.5 - Струја (КУ)  
• 04.3.6 - Неелектрична енергија (КУ) 

 
 

Шифра 04.3.1  
 
Структура:  

• Оддел: 04 - Економски активности 
• Група: 04.3 - Гориво и енергија  
• Класа: 04.3.1 - Јаглен и други тврди минерални горива  (КУ)  

 
Белешка за појаснување   
Оваа класа ги опфаќа јаглените од сите групи, лигнит и тресет без оглед на користениот 
метод при нивното вадење или користење и замена на овие горива со други форми како 
што се кокс или гас. 

− Управување со активности и услуги поврзани со јаглен и други цврсти минерални 
горива; конзервација, откривање, развој и рационална експлоатација на ресурси на 
цврсти минерални горива; надгледување и регулирање на вадење, обработка, 
дистрибуирање и користење на цврсти минерални горива; 

− Производство и дисеминација на општи информации, техничка документација и 
статистика на активности и услуги поврзани со минерални горива; 

− Грантови,  заеми или субвенции за поддршка на индустријата на цврсти 
минерални горива и кокс и индустријата за  брикети и  обработен гас. 
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Исклучува: активности поврзани со транспорт на цврсти минерални горива 
(класифицирани во соодветната класа од групата  04.5).  

 
 
 
 

Шифра 04.3.2  
 
Структура:  

• Оддел: 04 - Економски активности 
• Група: 04.3 - Гориво и енергија  
• Класа: 04.3.2 - Нафта и природен гас (КУ)  

 
Белешка за појаснување   
Оваа класа ги покрива природниот гас, течните нафтени гасови, рафинираните гасови, 
нафтата од бунари и дистрибуцијата на градски гас без оглед на неговиот состав.  
- Управување со работи и услуги поврзани со нафта и природни гасови, заштита, 

откривање, развој и рационална експлоатација на извори на нафта и природен гас, 
надгледување и регулирање на вадење, процесирање, дистрибуција и користење на 
нафта и природни гасови; 

- Производство и дисеминација на општи информации, техничка документација и 
статистика на работи и услуги поврзани со нафта и природен гас; 

- Грантови, заеми и субвенции за поддршка на индустријата за вадење на нафта и 
индустријата за рафинирање на сурова нафта и слични течни гасовити производи. 

Исклучува: работи поврзани со транспорт на нафта и гас (класифицирани во соодветната 
класа од групата 04.5).  
 
 

Шифра 04.3.3  
 
Структура:  

• Оддел: 04 - Економски активности    
• Група: 04.3 - Гориво и енергија   
• Класа:  04.3.3 - Нуклеарно гориво (КУ)  

 
Белешка за појаснување   
- Управување со активности и услуги поврзани со нуклеарно гориво; заштита, 

откривање, развој и експлоатација на ресурси на нуклеарен материјал; надгледување 
и регулирање на вадење и обработка на нуклеарен материјал, дистрибуција и 
употреба на елементи на нуклеарно гориво; 

- Производство и дисеминација на општи информации, техничка документација и 
статистика на работи и услуги поврзани со нуклеарно гориво; 

- Грантови, заеми и субвенции за поддршка на индустријата за вадење и обработка на 
нуклеарни материјали.  

Исклучува: работи поврзани со транспорт на нуклеарно гориво (класифицирани во 
соодветната класа од групата 04.5); депонирање на  радиоактивен отпад (05.1.0).  
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Шифра 04.3.4  
 
Структура: 

• Оддел: 04 - Економски активности     
• Група: 04.3 - Гориво и енергија    
• Класа: 04.3.4 - Други горива (КУ)  

 
Белешка за појаснување   
- Управување со активности  и услуги поврзани со други горива како што се алкохол, 

дрво и други некомерцијални горива; 
- Производство и дисеминација на општи информации, техничка документација и 

статистика на расположливост, производство и искористување на таквите горива;  
- Грантови, заеми и субвенции за промовирање на употребата на горива за 

производство на енергија. 
Исклучува: шумски менаџмент (04.2.2); ветерна и соларна енергија  (04.3.5) или 
(04.3.6); геотермални ресурси (04.3.6).  

 
 

Шифра 04.3.5  
 
Структура:  

• Оддел: 04 - Економски активности    
• Група: 04.3 - Гориво и енергија    
• Класа:  04.3.5 - Струја (КУ)  

 
Белешка за појаснување   
Оваа класа ги покрива традиционалните извори на струја како што се термални или 
хидроизвори и поновите извори како што се ветер и соларна топлина. 
- Управување  со активности и услуги поврзани со струја; заштита, развој и  

рационална експлоатација  на струја; надгледување и регулирање на производството, 
трансмисијата  и  дистрибуцијата на струја; 

- Изградба и функционирање на непретприемачки системи за снабдување со струја; 
- Производство и дисеминација на општи информации, техничка документација и 

статистика на работи и услуги поврзани со струја;  
- Грантови, заеми и субвенции за поддршка на индустријата за струја, вклучувајќи и 

изградба на брани и други градби осмислени главно за снабдување со електрична 
енергија. 

Исклучува: неелектрична енергија произведена од ветер или соларна енергија (04.3.6).  
 
 

Шифра 04.3.6  
 
Структура:  
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• Оддел: 04 - Економски активности 
• Група: 04.3 - Гориво и енергија     
• Класа:  04.3.6 - Неелектрична енергија (КУ)  

 
Белешка за појаснување   
- Управување со активности и услуги поврзани со неелектрична енергија кои главно се 

однесуваат на  производство, дистрибуција и употреба на  топлина во форма на 
пареа,  топла вода или топол воздух;  

- Изградба или функционирање на непретприемачки тип на системи за снабдување со 
неелектрична енергија; 

- Производство и дисеминација на општи информации, техничка документација и 
статистика на расположливост, производство и употреба на неелектрична енергија;  

- Грантови, заеми или субвенции за промоција на користење на неелектрична енергија. 
Вклучува: геотермални извори, неелектрична енергија произведена од ветер и соларна 
енергија.  
 
 

Шифра 04.4  
 
Структура:  

• Оддел: 04 - Економски активности   
• Група: 04.4 - Рударство, производство и градежништво 

 
Поделба:  
Оваа група е поделена на следниве класи:  

• 04.4.1 - Вадење на минерални ресурси, освен минерални горива (КУ)  
• 04.4.2 - Производство (КУ)  
• 04.4.3 - Градежништво (КУ) 

 
 

Шифра 04.4.1  
 
Структура:  

• Оддел: 04 - Економски активности   
• Група: 04.4 - Рударство, производство и градежништво  
• Класа:  04.4.1 - Вадење на минерални ресурси, освен минерални 

горива (КУ)   
 
Белешка за појаснување   
Оваа класа ги покрива металните руди, песок, глина, камен, хемиски минерали и 
минерали за ѓубриво, сол, азбест, гипс, итн.  
- Управување со активности и услуги поврзани со рударството и минералните ресурси; 

заштита, откривање, развој и рационална експлоатација на минерални ресурси; 
надгледување и регулирање на рударството, маркетинг и други аспекти на 
минералното производство;  
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- Производство и дисеминација на општи информации, техничка документација и 
статистика на работи и услуги поврзани со рударството и минералните извори; 

- Грантови, заеми или субвенции за поддршка на комерцијални рударски активности. 
Вклучува: издавање на дозволи, регулирање на производната стапка, контрола на 
рудници за безбедно регулирање, итн. 
Исклучува: јаглен и други цврсти горива (04.3.1), нафта и природен гас (04.3.2) и 
нуклеарни горива и материјали (04.3.3).  
 
 

Шифра 04.4.2  
 
Структура: 

• Оддел: 04 - Економски активности    
• Група: 04.4 - Рударство, производство и градежништво   
• Класа:  04.4.2 - Производство (КУ)  

 
Белешка за појаснување   

− Управување со активности и услуги поврзани со производство; развој, 
проширување или подобрување на производството; надгледување и регулирање 
на воспоставувањето и функционирањето  на производствените погони; 

− Производство и дисеминација на општи информации, техничка документација и 
статистика на производните активности и произведените производи; 

− Грантови,  заеми и  субвенции за поддршка на производствените претпријатија. 
Вклучува: инспекција на производствени погони заради усогласеност со безбедносните 
прописи, заштита на потрошувачите од опасни производи итн. 
Исклучува: работи и услуги поврзани со индустријата за процесирање на јаглен (04.3.1), 
индустријата за нафта (04.3.2) или индустријата за  нуклеарни горива (04.3.3).  
 
 
 

Шифра 04.4.3  
 
Структура:  

• Оддел: 04 - Економски активности      
• Група: 04.4 - Рударство, производство и градежништво 
• Класа: 04.4.3 - Градежништво (КУ)  

 
Белешка за појаснување   
- Управување на активности и услуги поврзани со градежништво, контрола на градежната 
индустрија, развој и регулирање на стандардите за изградба; 
- Производство и дисеминација на информации, техничка документација и статистика   на 
работи и услуги поврзани со градежништвото. 
Вклучува: издавање на сертификати за работна дозвола, инспекција на градежни објекти, 
итн. 
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Исклучува: грантови, заеми  и субвенции за изградба на станови,индустриски згради, 
улици, јавни установи, културни установи, итн; (класифицирани согласно функцијата 
)развој и регулирање на стандарди за живеење (06.1.0).  
 
 
 

Шифра 04.5  
Структура:  

• Оддел: 04 - Економски активности       
• Група: 04.5 - Транспорт  

 
Поделба:  
Оваа група е поделена на следниве класи:  

• 04.5.1 – Друмски сообраќај (КУ)  
• 04.5.2 - Воден сообраќај (КУ)  
• 04.5.3 - Железнички сообраќај (КУ)  
• 04.5.4 - Воздушен сообраќај (КУ)  
• 04.5.5 – Цевоводен и друг сообраќај (КУ) 

 
 

Шифра 04.5.1  
 
Структура:  

• Оддел: 04 - Економски активности       
• Група: 04.5 - Транспорт 
• Класа: 04.5.1 - Друмски сообраќај (КУ)  

 
Белешка за појаснување   

- Управување со активности и услуги поврзани со процедури, користење, изградба и 
одржување на системи и погодности на патен транспорт (патишта, мостови, тунели, 
паркинзи, автобуски станици, итн); 

− Надгледување и регулирање на корисници на патиштата (издавање на возачки 
дозволи, контрола на безбедноста на возилата, спецификација на големината и  
формата на товарот кај патничкиот и товарниот транспорт, регулирање на работни 
часови на возачи на автобуси, камиони, итн.) и изградба и одржување на 
патишта;функционирање на патните системи (одобрување на франшизи, 
одредување на товарни тарифи,  цени на патнички билети и часови и фреквенција 
на услуги) и изградба и одржување на патишта; 

− Изградба  или функционирање на непретприемачки тип на системи и погодности  
на патниот  транспорт;  

− Производство и дисеминација на општи информации, техничка документација и 
статистика на функционирањето на патниот транспортен систем и активностите за 
изградба на патишта;  

− Грантови,  заеми и субвенции за поддршка на  функционирањето, изградбата,  
одржувањето  и надградбата на патишта. 
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Вклучува: автопати, урбани патишта, улици, велосипедски и пешачки патеки. 
Исклучува: контрола на сообраќај (03.1.0); грантови и заеми за производители на возила 
(04.4.2); чистење на улици (05.1.0); изградба на брани за намалување на бучавата на 
патиштата (05.3.0); улично осветлување (06.4.0).  
 
 

Шифра 04.5.2  
 
Структура: 

• Оддел: 04 - Економски активности        
• Група: 04.5 - Транспорт  
• Класа:  04.5.2 - Воден сообраќај (КУ)  

 
Белешка за појаснување   

− Управување со активности и услуги поврзани со функционирањето, употребата, 
изградбата и одржувањето на копнени и водени транспортни системи и погодности 
(пристаништа, навигациона опрема, канали, мостови, тунели, терминали итн.).   

− Надгледување и регулирање на корисниците на воден транспорт (регистрација, 
лиценцирање  и надгледување  на екипажи, регулација на безбедноста на 
патниците,  безбедност на товарот  итн.), на функционирањето на  водните 
транспортни системи (издавање на дозволи, одобрување на франшизи, 
одредување на товарните тарифи и цената на патничките билети и   работни 
часови и фреквенција на  услугите, итн.) и на изградба и одржување на водени 
транспортни системи; 

− Изградба или функционирање на непретприемачки тип на транспортни системи;  
− Производство и дисеминација на општи информации, техничка документација и 

статистика на функционирањето на водниот транспортен систем и на активностите 
за изградба на погодности за водниот сообраќај; 

− Грантови, заеми или субвенции за поддршка на  функционирањето, изградбата, 
одржувањето или надградбата на водни транспортни системи и погодности. 

Вклучува: радио и сателитски навигациони помагала; спасувачки и влечни услуги. 
Исклучува: грантови и заеми за градење на бродови (04.4.2).  
 
 
 
 

 
 

Шифра 04.5.3 
 
 
Структура: 
• Поделба : 04 - Економски активности 
• Група: 04.5 - Транспорт 
• Класа: 04.5.3 - Железнички сообраќај (КУ) 
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Белешка за појаснување 
- Управување со  активности и услуги кои се однесуваат  на функционирањето, 

употребата, изградбата или одржувањето на железнички транспортни системи и 
капацитети (подлоги на железнички пруги, терминали, тунели, мостови, 
железнички насипи, итн.); 

- Супервизија и одредување на прописи за корисниците на  железнички услуги 
(услови на возен парк, стабилност на железничките подлоги, сигурност на 
патниците, сигурност на товарот итн.), функционирање на железничкиот 
транспортен систем ( одобрување на франшизи, одобрување на товарни тарифи и 
цена на патничките билети и часови и фреквенција на услугите итн.) и изградба и 
одржување на железници; 

- Изградба или функционирање на непретприемачки тип на  железнички 
транспортни системи и капацитети; 

- Производство и дисеминација на општи информации, техничка документација и 
статистики на функционирањето на железничкиот сообраќај и на активностите за 
изградба на железници; 

- Грантови, заеми и субвенции за поддршка на функционирањето, изградбата, 
одржувањето и подобрувањето на железничкиот транспортен систем и 
капацитетите. 

      Вклучува: долги линии и меѓуградски железнички транспортен систем, урбан 
систем на јавен сообраќај: 
- Уличен железнички транспортен систем; стекнување и одржување на возен парк. 
- Исклучува: грантови, заеми и субвенции на производителите на возниот парк 

(04.4.2); изградба на звучни железнички насипи, огради и други бесшумни 
капацитети вклучувајќи и асфалтирање на делови од железницата со помала 
бучава (05.3.0). 

 
 
 

 
Шифра 04.5.4 

Структура: 
• Оддел: 04 - Економски активности 
• Група: 04.5 - Транспорт 
• Класа: 04.5.4 - Воздушен сообраќај(КУ) 

 
 

 
Белешка за појаснување 

− Управување со  активности и услуги кои се однесуваат на операционализација, 
користење, изградба и одржување на воздушен транспортен систем и капацитети 
(аеродроми, писти, терминали, хангари, опрема и други помошни средства за 
навигација, средства за воздушна контрола,итн.); 

− Супервизија и регулативи на корисниците на воздушен сообраќај  (регистрација, 
лиценци и инспекција на авионите, пилотите, на екипажот, на екипажот на земја, 
регулативи  кои се однесуваат на безбедноста на патниците, истрага на несреќи во 
воздушниот сообраќај итн.), на функционирањето на системот на воздушен 
сообраќај (одредување на маршрути, определување на товарни тарифи и цени на 
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патничките билети како и фреквенција и ниво на услугите итн.), на изградбата на 
воздушните капацитети и нивно одржување;  

− Изградба и функционирање на непретприемачки тип на јавни транспортни услуги и 
капацитети; 

− Производство и дисеминација на општи информации, техничка документација и 
статистики на системот на воздушниот сообраќај и за изградбата на капацитетите 
на воздушниот транспорт; 

− Грантови, заеми или субвенции за поддршка на функционирањето, изградбата, 
одржувањето или подобрувањето на системот на воздушниот транспорт и 
постоечките капацитети. 

Вклучува: помош за радио и сателитска навигација, итни спасувачки дејства, патнички и 
товарни услуги во распоред и вон распоред, регулативи и контрола на приватни летови. 
Исклучува: грантови, заеми и субвенции во производството на авиони (04.4.0). 
 
 
 
 
 

 
Шифра 04.5.5 

 
Структура: 

• Оддел: 04 - Економски активности 
• Група: 04.5 - Транспорт 
• Класа: 04.5.5 - Цевоводен и друг сообраќај (КУ) 

  
Белешка за појаснување 

− Управување со работи и услуги кои се однесуваат на функционирањето, 
употребата, изградбата и одржувањето на цевоводен и друг транспортен систем 
(жичана инфраструктура, жичарница, жичана железница итн.); 

− Надгледување и регулативи во користењето на цевоводот и други системи на 
транспорт (регистрација, издавање на лиценци, надгледување на опремата, 
раководни вештини и обука; сигурносни стандарди итн.); на извршувањето на 
цевоводниот и другите транспортни системи (одобрување на лиценци, 
поставување на тарифи, фреквенција и ниво на услугите итн.) и на изградбата и 
одржувањето на цевоводниот и другите транспортни системи; 

− Изградба и функционирање на непретприемачки тип на цевоводни и други 
транспортни системи; 

− Производство и дисеминација на општи информации, техничка документација  и 
статистика на изградба и функционирање на цевоводи и други транспортни 
системи; 

− Грантови, заеми или субвенции за поддршка на функционирањето, изградбата, 
одржувањето или подобрувањето на цевоводите и другите транспортни системи. 

 
Шифра 04.6 

Структура: 
• Оддел: 04 - Економски активности 
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• Група: 04.6 – Комуникации 
 

Поделба: 
Оваа група е распределена во следната класа: 

• 04.6.0 - Комуникации (КУ) 
 
 
 
 

  
Шифра 04.6.0 

Структура: 
• Оддел: 04 - Економски активности 
• Група: 04.6 - Комуникации 
• Класа: 04.6.0 Комуникации (КУ) 

 
  

Белешка за појаснување 
- Управување со активности и услуги кои се однесуваат на изградба, проширување, 

подобрување, извршување и одржување на комуникацискиот систем (поштенски, 
телефонски, телеграфски, бежичен и сателитски комуникациски системи); 

- Регулирање на функционирањето на комуникацискиот систем (одобрување на 
франшизи, одредување на фреквентност, спецификација на пазарот кој се користи 
и тарифите кои треба да се наплатат итн.); 

- Производство и дисеминација на општи информации, техничка документација и 
статистика на комуникациските работи и услуги; 

- Грантови, заеми или субвенции за поддршка на изградбата, функционирањето, 
одржувањето или унапредувањето на комуникациските системи. 

Исклучува: радио и сателитска навигациска помош за воден транспорт (04.5.2) и за 
воздушен транспорт (04.5.4); систем за радио и телевизиски пренос (08.3.0). 

 
 
 

Шифра 04.7 
Структура: 

• Оддел: 04 - Економски активности 
• Група: 04.7 - Други дејности 
 

 
Поделба: 
Оваа група е поделена во следните класи: 

• 04.7.1 - Дистрибутивна трговија и складирање (КУ) 
• 04.7.2 - Хотели и ресторани (КУ) 
• 04.7.3 - Туризам (КУ) 
• 04.7.4 - Повеќенаменски развојни проекти (КУ) 
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Шифра 04.7.1 

Структура: 
• Оддел: 04 - Економски активности 
• Група: 04.7 - Други дејности 
• Класа: 04.7.1- Дистрибутивна трговија и складирање (КУ) 

 
 

Белешка за појаснување 
- Управување со активности и услуги кои се однесуваат на дистрибутивната трговија 

и складирањето; 
- Надгледување и регулирање на продажбата на големо и на мало (лиценцирање, 

продажна практика, етикетирање на пакети со храна и други стоки потребни за 
домашна употреба, инспекција на мерните инструменти (ваги) итн.) и друго 
складирање (вклучување на лиценци  и контрола на царинските складишта итн.); 

- Управување со ценовната контрола и со активностите спроведени при трговијата 
на големо и на мало, независно од типот на стоки; управување и обезбедување на 
храна и други јавни субвенции; 

- Производство и дисеминација на информации во трговијата и во формирањето на 
цени,  расположливоста на стоките и на другите аспекти на дистрибутивната 
трговија и на складирањето; составување и публикување на статистички податоци 
од областа на дистрибутивната трговија и   складирањето; 

- Грантови, заеми и субвенции за поддршка на дистрибутивната трговија и 
складирањето.  

Исклучува: управување со цените и другите применети контроли на производителите 
(класифицирани според функциите); храна и други субвенции кои им се даваат на 
некои популациони групи или индивидуи (10). 

 
 

  
Шифра 04.7.2 

Структура: 
• Оддел: 04 - Економски активности 
• Група: 04.7 - Други дејности 
• Класа: 04.7.2 - Хотели и ресторани (КУ) 

 
  
Белешка за појаснување 
- Управување со активности и услуги кои се однесуваат на изградба, проширување, 

подобрување,  функционирање и одржување на хотели и ресторани; 
- Надгледување и регулирање на функционирањето на хотелите и рестораните 

(регулирање на цени, продажна практика, лиценцирање на хотелите и рестораните  
итн.); 

- Производство и дисеминација на општи информации, техничка документација  и 
статистика на работењето и услугите на хотелите и рестораните; 
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- Грантови, заеми или субвенции за поддршка во изградбата, изведувањето, 
одржувањето и унапредувањето на хотелите и рестораните. 

 
 
 

  
Шифра 04.7.3 

Структура: 
• Оддел: 04 - Економски активности 
• Група: 04.7 - Други дејности 
• Класа: 04.7.3 - Туризам (КУ) 

 
Белешка за појаснување 

- Управување со туристичките активности и услуги; промоција и развој на туризмот; 
поврзување со транспортот, хотелиерството и угостителството и други дејности 
бенефицирани од присуството на туристи; 

- Функционирање на туристичките канцеларии во земјата и во странство итн., 
организација на рекламни кампањи, вклучувајќи и производство и дисеминација на 
промотивна литература и сл.; 

- Собирање и публикување на статистика за туризмот. 
 
 
 

  
Шифра 04.7.4 

Структура: 
• Оддел: 04-Економски активности 
• Група: 04.7-Други дејности 
• Класа: 04.7.4 - Повеќенаменски  развојни проекти (КУ) 
 

 
  
Белешка за појаснување 
Повеќенаменските развојни проекти се составени од интегрирани капацитети за 
генерирање на сила, контрола од поплави, наводнување, навигација и рекреација. 

- Управување со активности и услуги кои се однесуваат на изградба, проширување, 
подобрување, изведување и одржување на повеќенаменски развојни проекти; 

- Производство и дисеминација на општи информации, техничка документација  и 
статистика на повеќенаменските развојни проекти; 

- Грантови, заеми или субвенции за поддршка при изградба, изведување, 
одржување и унапредување на повеќенаменските развојни проекти. 

Исклучува: проекти со една главна активност и други функции кои се секундарни 
(класифицирани според главната функција). 

 
 
 

  



 34

Шифра 04.8 
Структура: 

• Оддел: 04 - Економски  активности 
• Група: 04.8 - Истражување и развој во областа на економските 

активности 
 

 
Поделба: 

• Оваа група е поделена во следните класи: 
• 04.8.1 - Истражување и развој на севкупната економија, комерција и  

активности поврзани со работната сила (КУ) 
• 04.8.2 - Истражување и развој на земјоделството, шумарството, ловот и 

риболовот (КУ)  
• 04.8.3 - Истражување и развој на гориво и енергија (КУ) 
• 04.8.4 - Истражување и развој на рударството, производството и 

градежништвото (КУ) 
• 04.8.5 - Истражување и развој на сообраќајот (КУ) 
• 04.8.6 - Истражување и развој на комуникациите (КУ) 
• 04.8.7 - Истражување и развој на други дејности (КУ) 

 
  
Белешка за појаснување 
Дефинициите од базичното истражување, применетото истражување и експеримен-
талниот развој се дадени во насловите (01.4) и (01.5). 
 

Шифра 04.8.1 
Структура: 

• Оддел: 04 - Економски активности 
• Група:04.8 - Истражување и развој во областа на економските активности 
• Класа: 04.8.1- Истражување и развој на севкупната економија, 

комерција и активности поврзани со  работната сила (ИУ) 
 
 
Белешка за појаснување 

− Управување и функционирање на владините агенции кои се занимаваат со 
применето  истражување и експериментален развој поврзани со  севкупната 
економија, комерцијата и работите поврзани со работната сила; 

− Грантови, заеми или субвенции за поддршка на применетото  истражување и 
експерименталниот развој кои се однесуваат на севкупната економија, комерцијата 
и  работите поврзани со работната сила, работи преземени од невладини тела 
како што се истражувачките институти и универзитетите. 

Исклучува: основни истражувања  (01.4.0) 
 

  
 

Шифра 04.8.2 
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Структура: 

• Оддел: 04 - Економски активности 
• Група: 04.8 - Истражување и развој во областа на економските активности 
• Класа: 04.8.2 - Истражување и развој на земјоделството, шумарството, 

ловот и риболовот (КУ) 
 

Белешка за појаснување 
− Управување и функционирање на владини агенции кои се занимаваат со 

применети истражувања и експериментален развој поврзани со земјоделство, 
шумарство, лов и риболов; 

− Грантови, заеми или субвенции за поддршка на применетите истражувања и 
експерименталниот развој кои се однесуваат на земјоделството, шумарството, 
ловот и риболовот преземени од страна на невладини тела како што се 
истражувачките институти и универзитетите. 

Исклучува:основни истражувања(01.4.0) 
 
 
 

Шифра 04.8.3 
 
 
Структура: 

• Оддел: 04 - Економски активности 
• Група: 04.8 - Истражување и развој во областа на економските активности 
• Класа: 04.8.3 - Истражување и развој на гориво и енергија (КУ) 

 
 Белешка за појаснување 

- Управување и функционирање на владините агенции кои се занимаваат со  
применети истражувања и експериментален развој поврзани со гориво и енергија; 

- Грантови, заеми или субвенции за поддршка на применетите истражувања и 
експерименталниот развој кои се однесуваат на горивото и енергијата преземени 
од страна на невладини тела како што се истражувачките институти и 
универзитетите. 
Исклучува: основни истражувања (01.4.0) 

 
 

  
Шифра 04.8.4 

 
 
Структура: 

• Оддел: 04 - Економски активности 
• Група: 04.8 - Истражување и развој во областа на економските активности 
• Класа: 04.8.4 - Истражување и развој на рударството, производството 

и градежништвото (КУ) 
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Белешка за појаснување 

- Управување и функционирање на владините агенции кои се занимаваат со 
применети истражувања и експериментален развој поврзани со рударството, 
производството и градежништвото; 

- Грантови, заеми или субвенции за поддршка на применетите истражувања и 
експерименталниот развој кои се однесуваат на рударството, производството и 
изградбата преземени од страна на невладини тела како што се истражувачките 
институти и универзитетите. 
Исклучува:основни истражувања (01.4.0) 

 
 

 
 

  
Шифра 04.8.5 

 
Структура: 

• Оддел:04 - Економски активности 
• Група: 04.8 - Истражување и развој во областа на економските активности 
• Класа: 04.8.5 - Истражување и развој на сообраќајот (КУ) 
 

 
Белешка за појаснување 

- Управување и функционирање на владините агенции кои се занимаваат со 
применети истражувања и експериментален развој поврзани со транспортот; 

- Грантови, заеми или субвенции за поддршка на применетите истражувања и 
експерименталниот развој кои се однесуваат на транспортот преземени од страна 
на невладини тела како што се истражувачките институти и универзитетите. 
Исклучува: основни истражувања (01.4.0) 

 
 

 
 

  
 
 
 

Шифра 04.8.6 
 
 
Структура: 

• Оддел: 04 - Економски активности 
• Група: 04.8 - Истражување и развој во областа на  економските активности 
Класа: 04.8.6 - Истражување и развој на комуникациите (КУ) 
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Белешка за појаснување  
- Управување и функционирање на владините агенции кои се занимаваат со 

применети истражувања и експериментален развој поврзани со комуникациите; 
- Грантови, заеми или субвенции за поддршка на применетите истражувања и 

експерименталниот развој кои се однесуваат на комуникациите, преземени  од 
страна на невладини тела како што се истражувачките институти и 
универзитетите. 
Исклучува: основни истражувања (01.4.0) 

 
 
 

  
Шифра 04.8.7 

 
 
Структура: 

• Оддел: 04 -Економски активности 
• Група: 04.8 - Истражување и развој во областа на економските активности 
• Класа: 04.8.7- Истражување и развој на други дејности (ИУ) 
 

 
  

Белешка за појаснување  
- Управување и функционирање на владините агенции кои се занимаваат со 

применети истражувања и експериментален развој поврзани со други дејности. 
Вклучува: дистрибутивна трговија, складирање, хотели и ресторани, туризам и 
повеќенаменски развојни проекти. 
Исклучува: основни истражувања (01.4.0) 
 
 
 

Шифра 04.9 
 
Структура: 

• Оддел: 04 - Економски активности 
• Група: 04.9 - Економски работи неспомнати на друго место 
 
 

Поделба: 
Оваа група е распределена во следната класа: 

• 04.9.0 - Економски активности неспомнати на друго место (КУ) 
 
 

 
Шифра 04.9.0 
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Структура: 

• Оддел: 04 - Економски активности 
• Група: 04.9 - Економски активности неспомнати на друго место 
• Класа: 04.9.0 - Економски активности неспомнати на друго место (КУ) 
 

Белешка за појаснување 
- Управување, функционирање или поддршка на активностите кои се однесуваат на 

општите или на секторските економски активности, а кои не се спомнати во 04.1, 
04.2, 04.3, 04.4, 04.5, 04.6, 04.7 или 04.8. 

 
 
 

  
Шифра 05 

 
Структура: 

• Оддел:05 - Заштита на животната средина 
 
 

 
Поделба: 
Овој оддел е поделен во следните групи: 

• 05.1 - Управување со смет 
• 05.2 - Управување со отпадните води 
• 05.3 - Намалување на загаденоста 
• 05.4 - Заштита на биолошката разновидност и предели 
• 05.5 - Истражување и развој за заштита на животната средина 
• 05.6 - Заштита на животната средина  неспомната на друго место 

  
Белешка за појаснување 
Поделбата на заштитата на животната средина е базирана на Класификацијата -
Активности за заштита на животната средина (CEPA) како што е елаборирано во 
Европскиот систем за прибирање на економски информации за животната средина 
(SERIEE) на статистиката на Европската заедница (EUROSTAT). 
 
 

Шифра 05.1 
 
 
Структура:  

• Оддел: 05 - Заштита на животната средина  
• Група: 05.1 -Управување со смет  

 
Поделба:  
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Оваа група е распределена во следната класа:  
• 05.1.0 – Управување со смет (КУ) 

 
Белешка за појаснување  
Оваа група покрива собирање, третирање и депонирање на сметот. Собирањето на смет 
вклучува чистење на улици, плоштади, патишта, маркети, јавни паркови итн., собирање 
на сите видови смет, без разлика дали е селектиран според типот на продуктите или е 
недиференциран, опфаќајќи го целиот смет и неговиот транспорт  до местото на 
третирање или истовар. Третманот на сметот вклучува каков и да е метод или процес 
предвиден за промена на физичкиот, хемискиот или биолошкиот карактер или состав на 
кој и да е смет со кој го неутрализира, го прави неризичен, го прави сигурен за транспорт, 
го прави погоден за рециклирање или складирање или го намалува неговиот волумен. 
Депонирањето на сметот вклучува крајно поставување на сметот за кој не се предвидува 
понатамошна употреба, во депонии, складирање, подземни депонии, исфрлање во море 
или некој друг метод на депонирање.  
 
 
 

Шифра 05.1.0  
Структура:  

• Оддел: 05 - Заштита на животната средина  
• Група: 05.1 - Управување со смет  
• Класа: 05.1.0 - Управување со смет (КУ)  

 
Белешка за појаснување  

− Управување, супервизија, надгледување, функционирање или поддржување на 
системите за собирање, третирање и депонирање на смет; 

− Грантови, заеми или субвенции за поддршка на функционирањето, изградбата,  
одржувањето или подобрувањето на квалитетот на таквите системи. 

Вклучува: собирање, третирање и депонирање на нуклеарен отпад.  
 
 
 

 

 

Шифра 05.2  
Структура:  

• Оддел: 05 - Заштита на животната средина 
• Група: 05.2 - Управување со отпадни води  

 
Поделба:  
Оваа група е распределена во следната класа:  

• 05.2.0 – Управување со отпадни води (КУ) 
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Белешка за појаснување  
Оваа група го покрива системот за искористување на отпадните води и третманот на 
отпадните води. 
Системот за искористување на отпадните води вклучува управување и изградба на 
систем на колектори, цевоводи, водоводни цевки и пумпи за отстранување на каква и да е 
отпадна вода (дождовна вода, домашна и друга постоечка отпадна вода) од точката на 
создавање до точката каде што отпадната вода се исфрла во површинска вода. 
Третирањето на отпадните води вклучува каков и да е механички, биолошки или 
дополнителен процес за да ја прилагоди отпадната вода на применливите стандарди на 
животната средина или на други квалитативни норми. 
 
 

Шифра 05.2.0  
Структура:  

• Оддел: 05 - Заштита на животната средина  
• Група: 05.2 – Управување со отпадни води  
• Класа: 05.2.0 - Управување со отпадни води (КУ)  

 
Белешка за појаснување  

- Управување, супервизија, контрола, функционирање или поддршка на системите 
за отпадни води и третманот на отпадните води; 

- Грантови, заеми или субвенции за поддршка на функционирањето, изградбата, 
одржувањето или подобрувањето на квалитетот на таквите системи. 

 
 
 

Шифра 05.3  
Белешка за појаснување 

• Оддел: 05 - Заштита на животната средина 
• Група: 05.3 - Намалување на загаденоста  

 
Поделба:  
Оваа група е распределена во следната класа:  

• 05.3.0 - Намалување на загаденоста (КУ) 
 
Белешка за појаснување  
Оваа група ги покрива активностите поврзани со воздушната средина и климатската 
заштита, заштитата на почвата и надземните води, ублажување на звуци и вибрации и 
заштита од радијација. Овие активности вклучуваат создавање, одржување и 
искористување  на мониторинг системи и станици (различни од метеоролошките 
станици); создавање на звучни брани, живи огради и други антизвучни погодности, 
вклучувајќи и обновување на делови на автопатиштата и железниците со површини за 
намалување на бучавата; мерки за чистење на загадувањето во водите; мерки за 
контрола и заштита од емисија на гасови со ефект на стаклена градина и загадувачи кои 
неповолно влијаат на квалитетот на воздухот; создавање, одржување и употреба на 
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инсталации за деконтаминација на загадената почва и за чување и транспорт на загадени 
производи.  
 
 
 

Шифра 05.3.0  
Структура:  

• Оддел: 05 - Заштита на животната средина  
• Група: 05.3 - Намалување на загаденоста 
• Класа: 05.3.0 - Намалување на загаденоста (КУ)  

 
Белешка за појаснување  

− Управување, супервизија, контрола, функционирање или поддршка на 
активностите во врска со намалувањето и контролата на загаденоста; 

− Грантови, заеми или субвенции за поддршка на активностите поврзани со 
намалувањето и контролата на загаденоста.  

 
 

Шифра 05.4  
Структура:  

• Оддел: 05 - Заштита на животната средина 
• Група: 05.4 - Заштита на биолошката разновидност и предели  

 
Поделба:  
Оваа група е распределена во следната класа:  

• 05.4.0 - Заштита на биолошката разновидност и предели (КУ) 
 
Белешка за појаснување  
Оваа група покрива активности поврзани со заштитата на видовите на флора и фауна 
(вклучувајќи го и повторното враќање на веќе изумрените видови и обновувањето на 
видовите на кои им се заканува опасност од изумирање), заштита на природните 
живеалишта (вклучувајќи го управувањето со националните паркови и резервати) и 
заштита на  естетските вредности на пределите (вклучувајќи измена на уништените 
предели со цел зајакнување на нивните естетски вредности и обновување на 
напуштените рудници и каменоломи). 
 
 
 

Шифра 05.4.0  
Структура:  

• Оддел: 05 - Заштита на животната средина  
• Група: 05.4 - Заштита на биолошката разновидност и предели 
• Класа: 05.4.0 - Заштита на биолошката разновидност и предели (КУ)  
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Белешка за појаснување  

− Управување, супервизија, контрола, користење или поддршка на активностите 
поврзани со заштитата на биолошката разновидност и предели; 

− Грантови, заеми или субвенции за поддршка на активностите поврзани со 
заштитата на биолошката разновидност и предели. 

 
Шифра 05.5  

Структура:  
• Оддел: 05 - Заштита на животната средина  
• Група: 05.5 - Истражување и развој во областа на заштитата на 

животната средина 
 
Поделба:  
Оваа група е распределена во следната класа:  

• 05.5.0 - Истражување и развој во областа на заштитата на животната 
средина (КУ) 

 
Белешка за појаснување  
Дефинициите на основните истражувања, применетите истражувања и 
експерименталниот развој се дадени во (01.4) и (01.5).  
 
 

Шифра 05.5.0  
Структура:  

• Оддел: 05 - Заштита на животната средина  
• Група: 05.5 - Истражување и развој во областа на заштитата на животната 

средина 
• Класа: 05.5.0 - Истражување и развој во областа на заштитата на 

животната средина (КУ)  
 
Белешка за појаснување  

- Управување и користење на владините агенции задолжени за применети 
истражувања и експериментален развој поврзани со заштитата на животната 
средина; 

- Грантови, заеми или субвенции за поддршка на применети истражувања и 
експериментален развој поврзани со заштитата на животната средина, 
преземени од страна на невладини тела како што се истражувачките институти 
и универзитетите. 

Исклучува: основни истражувања (01.4.0).  
 
 

Шифра 05.6  
Структура:  
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• Оддел: 05 - Заштита на животната средина 
• Група: 05.6 - Заштита на животната средина неспомната на друго место  

 
Поделба:  
Оваа група е распределена во следната класа 

• 05.6.0 - Заштита на животната средина неспомната на друго место (КУ) 
 

Шифра 05.6.0  
Структура:  

• Оддел: 05 - Заштита на животната средина 
• Група: 05.6 - Заштита на животната средина неспомната на друго место  
• Класа: 05.6.0 - Заштита на животната средина неспомната на друго 

место (КУ)  
 
Белешка за појаснување  
- Управување, менаџирање,  регулирање, супервизија, функционирање и поддршка на 
активности како што се  формулирање, управување, координација и мониторинг на 
целокупната политика, планови, програми и буџети за промовирање на заштитата на 
животната средина; подготовка и засилена примена на законодавството и стандардите за 
обезбедување на услуги за заштита на животната средина; производство и дисеминација 
на општи информации, техничка документација и  статистика за заштитата на животната 
средина. 
Вклучува: работи и услуги за заштита на животната средина кои не спаѓаат во 05.1, 05.2, 
05.3, 05.4 или 05.5.  
 
 

Шифра 06  
Структура:  

• Оддел: 06 - Домување и комунални погодности  
 
Поделба:  
Овој оддел е поделен на следните групи:  

• 06.1 - Развој на домувањето  
• 06.2 - Развој на заедницата  
• 06.3 - Снабдување со вода  
• 06.4 - Улично осветлување  
• 06.5 - Истражување и развој на домувањето и комуналните погодности  
• 06.6 - Домување и комунални погодности неспомнати на друго место 

 
 

Шифра 06.1  
Структура:  

• Оддел: 06 - Домување и комунални погодности  
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• Група: 06.1 - Развој на домувањето 
 
Поделба:  
Оваа група е распределена во следната класа:  

• 06.1.0 - Развој на домувањето (КУ) 
 
 

Шифра 06.1.0  
Структура:  

• Оддел: 06 - Домување и комунални погодности 
• Група: 06.1 - Развој на домувањето 
• Класа: 06.1.0 - Развој на домувањето (КУ)  

 
Белешка за појаснување  

- Управување со работите и услугите за развој на домаќинствата, унапредување, 
мониторинг и оценување на активностите за развој на домаќинствата без разлика 
дали тие активности се под заштита на јавните авторитети; развој и уредување на 
стандардите за домаќинствата; 

- Расчистување на несредените делови поврзани со обезбедување на домувањето; 
стекнување на земјиште потребно за изградба на станови; изградба или купување 
и преуредување на станбени единици за целокупната јавност или за лица со 
посебни потреби.; 

- Производство и дисеминација на јавни информации, работи и услуги за техничко 
документирање и статистика на работите и услугите за развојот на домувањето; 

- Грантови, заеми или субвенции за поддршка на ширењето, унапредувањето или 
одржувањето на становите. 

Исклучува: развој и регулирање на стандарди за градежништвото (04.4.3); парични 
бенефиции и бенефиции во добра за помош на домаќинствата за покривање на 
трошоците за домување (10.6.0).  
 
 
 
 

Шифра 06.2  
Структура:  

• Оддел: 06 - Домување и комунални погодности 
• Група: 06.2 - Развој на заедницата 

 
Поделба:  
Оваа група е распределена во следната класа:  

• 06.2.0 - Развој на заедницата (КУ) 
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Шифра 06.2.0  
Структура:  

• Оддел: 06 - Домување и комунални погодности 
• Група: 06.2 - Развој на заедницата  
• Класа: 06.2.0 - Развој на заедницата (КУ)  

 
Белешка за појаснување  

- Управување со работите и услугите за развој на заедницата; управување со 
користењето на земјиштето и регулирање на изградбата; 

- Планирање на нови заедници или обновени заедници; планирање на 
унапредувањето и развојот на инфраструктурата како што е домување, индустрија, 
јавна инфраструктура, здравство, образование, рекреација итн. за заедниците; 
подготвување на шеми на финансиски развојни планови; 

- Производство и дисеминација на општи информации, техничка документација и 
статистика на работите и услугите за развој на заедницата. 

Исклучува: имплементација на планови што значи вистинска изградба на станови, 
индустриски згради, улици, јавни и културни инфраструктури итн. (класифицирани според 
функцијата); аграрна реформа и средување на земјиште (04.2.1); управување со 
градежни стандарди (04.4.3) и стандарди на домувањето (06.1.0).  
 
 

Шифра 06.3  
Структура:  

• Оддел: 06 - Домување и комунални погодности 
• Група: 06.3 - Снабдување со вода  

 
Поделба:  
Оваа група е распределена во следната класа:  

• 06.3.0 - Снабдување со вода (КУ) 
 
 

Шифра 06.3.0  
Структура:  

• Оддел: 06 - Домување и комунални погодности 
• Група: 06.3 - Снабдување со вода  
• Класа: 06.3.0 - Снабдување со вода (КУ)  

 
Белешка за појаснување  

- Управување  со работите за снабдување со вода; процена на идните потреби и 
одредување на  расположливоста на условите за остварување на таквата процена; 
супервизија и регулирање на сите аспекти за снабдување со вода за пиење, 
вклучувајќи ја контролата на чистотата, цената и количината на водата; 

- Изградба и употреба на непретприемачки тип на системи за снабдување со вода; 
- Производство и дисеминација на општи информации, техничка документација и 

статистика на работите и услугите за снабдување со вода; 
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- Грантови, заеми или субвенции за поддршка на изградбата, користењето, 
одржувањето и подобрувањето на квалитетот на системите за снабдување со 
вода. 

Исклучува: иригациони системи (04.2.1); повеќенаменски проекти (04.7.4); собирање и 
третирање на отпадните води (05.2.0).  
 
 

Шифра 06.4  
Структура:  

• Оддел: 06 - Домување и комунални погодности 
• Група: 06.4 - Улично осветлување  

 
Поделба:  
Оваа група е распределена во следната класа:  

• 06.4.0 - Улично осветлување (КУ) 
 
 

Шифра 06.4.0  
Структура:  

• Оддел: 06 - Домување и комунални погодности 
• Класа: 06.4 - Улично осветлување 
• Класа: 06.4.0 - Улично осветлување (КУ)  

 
Белешка за објаснување:  

- Управување со работите околу уличното осветлување, развој и регулирање на 
стандардите за улично осветлување; 

- Инсталирање, функционирање, одржување, подобрување на квалитетот на 
уличното осветлување. 

Исклучува: работи и услуги за осветлување поврзани со изградбата и користењето на 
автопати (04.5.1).  
 
 
 

Шифра 06.5  
Структура:  

• Оддел: 06 - Домување и комунални погодности 
• Група: 06.5 - Истражување и развој во областа на домувањето и 

комуналните погодности 
 
Поделба:  
Оваа група е распределена во следната класа:  

• 06.5.0 - Истражување и развој во областа на домувањето и комуналните 
погодности (КУ) 
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Белешка за појаснување: 
Дефинициите на основните истражувања, применетите истражувања и 
експерименталниот развој се дадени во (01.4) и (01.5).  
 
 

Шифра 06.5.0  
 
Структура:  

• Оддел: 06 - Домување и комунални погодности 
• Група: 06.5 - Истражување и развој во областа на домувањето и 

комуналните погодности 
• Класа: 06.5.0 - Истражување и развој во областа на домувањето и 

комуналните погодности (КУ) 
 
Белешка за појаснување 

- Управување и процедури на владините агенции ангажирани во применетото 
истражување и експерименталниот развој кои се однесуваат на домувањето и 
комуналните погодности; 

- Грантови, заеми или субвенции за поддршка на применетите истражувања и 
експерименталниот развој кои се однесуваат на домувањето и комуналните 
погодности преземени од страна на невладини тела како што се истражувачките 
институти и универзитетите. 

Исклучува: основни истражувања (01.4.0); применети истражувања и експериментален 
развој во составувањето на методите или материјалите (04.8.4). 
 
 

Шифра 06.6  
 
Структура:  

• Оддел: 06 - Погодности на домувањето и заедницата  
• Група: 06.6 - Погодности на домувањето и заедницата неспомнати на 

друго место  
 
Поделба:  
Оваа група е распределена во следната класа:  

• 06.6.0 - Погодности на домувањето и заедницата неспомнати на друго 
место (КУ) 

 
Шифра 06.6.0  

 
Структура:  

• Оддел: 06 - Погодности на домувањето и заедницата 
• Група: 06.6 - Погодности на домувањето и заедницата неспомнати на друго 

место.  
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• Класа: 06.6.0 - Погодности на домувањето и заедницата неспомнати на 
друго место (КУ)  

 
Белешка за појаснување 

− Управување, функционирање или поддршка на активности како што  се 
формулирање, управување, координација и набљудување на целокупната 
политика, плановите, програмите и буџетите во врска со погодностите на 
домувањето и заедницата; подготовка и спроведување на законодавството и 
стандардите  во врска со погодностите на домувањето и заедницата; производство 
и дисеминација на општи информации, техничка документација и статистики во  
врска со погодностите на домувањето и заедницата.  

Вклучува: управување, функционирање или поддршка на  активности кои се во врска со 
погодностите на домувањето и заедницата, а не можат да бидат распределени  во 06.1, 
06.2, 06.3, 06.4 или 06.5.  

 
Шифра 07  

 
Структура:  

• Област: 07 - Здравство  
 
Поделба:  
Оваа област е поделена во следниве групи:  

• 07.1 - Медицински производи, апарати и опрема  
• 07.2 - Болнички услуги за надворешни пациенти 
• 07.3 - Болнички услуги  
• 07.4 - Јавни здравствени услуги  
• 07.5 - Истражување и развој во областа на здравството  
• 07.6 - Здравство неспомнато на друго место 

 
Белешка за појаснување 

Владината процена за здравството  ги вклучува трошоците на услугите кои вклучуваат 
заштита на  индивидуите и услуги обезбедени на колективна основа. Трошоците за 
индивидуалните услуги се распределени  во групите од  07.1 до  07.4; трошоците за 
колективните услуги се распределени во групите 07.5 и 07.6. 
Колективните здравствени услуги се однесуваат на прашања како што се 
формулација и управување на владината политика, поставување и наметнување на 
стандарди за медицински и болнички персонал и за болниците, клиниките, хирургиите 
и др;  регулирање и лиценцирање на давателите  на здравствените  услуги и 
применето истражување и експериментален развој на  медицината  и сродните 
здравствени области. Како и да е, прекумерните издатоци  поврзани со управувањето 
или функционирањето на група од болници, клиники, хирургии и сл. се однесуваат 
како  индивидуални трошоци и  соодветно се класифицирани во групите од 07.1 до   
07.4. 
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Шифра 07.1  
 
Структура:  

• Оддел: 07 - Здравство  
• Група: 07.1 - Медицински производи, апарати и опрема 

 
Поделба:  
Групата е поделена во следниве класи :  

• 07.1.1 - Фармацевтски производи (ИУ)  
• 07.1.2 - Други медицински производи (ИУ)  
• 07.1.3 - Терапевтски апарати и опрема (ИУ) 

 
Белешка за појаснување  
Оваа група  покрива лекови, протетика, медицински апарати и опрема и други медицински 
производи кои   индивидуите или домаќинствата ги добиле  со или без рецепт, обично од 
аптеки, фармацевти или добавувачи на медицинска опрема. Тие се наменети за  
пациенти кои користат  болнички услуги надвор од здравствените установи. Таквите 
производи се обезбедени  директно за пациентите кои користат болнички услуги надвор 
од здравствените установи од страна на   медицински, стоматолошки  и болнички 
персонал или за болничките пациенти од страна на болниците и тие се вклучени во 
услугите за пациентите вон болниците (07.2) или болнички услуги  (07.3). 
 

Шифра 07.1.1  
 
Структура:  

• Оддел: 07 - Здравство  
• Група: 07.1 - Медицински производи, апарати и опрема (ИУ)   
• Класа: 07.1.1 - Фармацевтски производи (ИУ)  

 
Белешка за појаснување  

- Снабдување со фармацевтски производи како што се медицински препарати, 
медицински лекови, патентирана медицина, серуми и вакцини, витамини и 
минерали, рибино масло, орална контрацепција; 

- Управување, функционирање или поддршка за снабдување со фармацевтски 
производи.  

 
 

Шифра 07.1.2  
 
Структура:  

• Оддел: 07 - Здравство  
• Група: 07.1 - Медицински производи, апарати и опрема   
• Класа: 07.1.2 - Други медицински производи (ИУ)  

 
Белешка за појаснување 
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- Снабдувањето со медицински производи како што се клиничките термометри, 
лепливи и нелепливи завои, поткожни инјекции, опрема за прва помош, шишиња 
со топла вода и вреќи за мраз, медицински цревни предмети како што се 
еластични чорапи и влошки за масирање, тестови за бременост, кондоми и други  
механички контрацептивни средства;  

- Управување, функционирање или поддршка за обезбедување  на препишани 
медицински производи.  

 
 

Шифра 07.1.3  
 
Структура:  

• Оддел: 07 - Здравство  
• Група : 07.1 - Медицински производи, апарати и опрема   
• Класа: 07.1.3 - Примена на терапевтски  апарати и опрема   (ИУ)  

 
Белешка за појаснување 

- Обезбедување на терапевтски апарати и опрема    како што се очила за корекција 
на видот и контактни леќи, помагала за слух, стаклени очила, вештачки штаки и 
други протетички помагала, ортопедски ремени и помагала, ортопедски обувки, 
хируршки ремени, решетки и потпирачи, потпирачи за врат, справи за медицинска 
масажа и болнички ламби, електрични и неелектрични возила и инвалидски 
колички, специјални кревети, штаки, електрични и други апарати за мерење на 
крвен притисок и друго; 

- Управување, функционирање или поддршка за обезбедување на препишани 
терапевтски апарати и опрема. 

 
 
Вклучува: забни протези, но не и трошоците за нивно прилагодување; поправка на 
терапевтски апарати  и опрема. 
Исклучува: закуп на  терапевтска опрема (07.2.4).  

 
 

 

 

 

Шифра 07.2  
 
Структура:  

- Оддел: 07 - Здравство  
Група: 07.2 - Болнички услуги за надворешни пациенти  
 
Поделба:  
Оваа група е поделена во следниве класи:  

- 07.2.1 - Општи медицински услуги (ИУ)  
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- 07.2.2 - Специјализирани медицински услуги (ИУ)  
- 07.2.3 - Стоматолошки  услуги (ИУ)  
- 07.2.4 - Болнички услуги (ИУ) 

 
Белешка за појаснување  
Оваа група опфаќа медицински, стоматолошки и фармацевтски услуги дадени на 
пациентите кои не се згрижени во болница, од медицински, стоматолошки и болнички 
персонал и помошен персонал. Услугите можат да се даваат дома, во индивидуални или 
групни советувалишта , диспанзери или амбуланти во болниците. 
Болничките услуги за надворешни пациенти вклучуваат лекови, протези, медицински 
апарати и опрема и други здравствени производи набавени директно за пациентите вон 
болниците од страна на  медицински, стоматолошки и болнички персонал и помошен 
персонал. 
Медицинските, стоматолошките и болничките услуги обезбедени од болниците за 
нивните пациенти влегуваат во болнички услуги (07.3). 
 

Шифра 07.2.1  
 
Структура:  

- Оддел: 07 - Здравство  
- Група: 07.2 - Болнички услуги за надворешни пациенти 
- Класа: 07.2.1 - Општи медицински услуги (ИУ)  

 
Белешка за појаснување 
Оваа класа ги опфаќа услугите кои се изведуваат во општите медицински клиники 
(поликлиники) од страна на специјалисти по општа пракса. Општите медицински клиники 
се дефинирани како институции во кои главно се извршуваат здравствени  услуги кои не 
се ограничени како посебни и медицински стручни услуги и кои главно се извршуваат од 
страна на  квалификувани лекари. 
Општите медицински лекари не се специјализирани во одредена медицинска специјал-
ност. 
-  Извршување на општи медицински услуги; 
- Управување, контрола, функционирање или поддршка на  општи  медицински услуги кои 
се даваат во општите медицински клиники од страна на општиот медицински персонал. 

Исклучува: услуги и анализа во медицинските лаборатории и центрите за зрачење 
(07.2.4). 

 
 
 

Шифра 07.2.2  
 
Структура:  

- Оддел: 07 - Здравство  
- Група: 07.2 - Болнички услуги за надворешни пациенти  
- Класа: 07.2.2 - Специјализирани медицински услуги (ИУ)  

 
Белешка за појаснување  
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Оваа класа ги опфаќа услугите кои се изведуваат во специјализираните медицински 
клиники и од страна на лекарите -специјалисти. 
Специјализираните медицински клиники и лекарите - специјалисти се разликуваат од 
општите поликлиники и општите лекари по тоа што нивните услуги се лимитирани во 
третманот на специфичните услови, болестите, медицинската процедура или 
категоријата на пациенти. 
-Изведување на специјализирани медицински услуги; 
-Управување,контрола, функционирање или поддршка на специјализирани медицински 
услуги кои се даваат во специјализирани медицински клиники од страна на 
специјализиран медицински персонал. 
Исклучува: стоматолошка клиника и стоматолози (07.2.3); услуги и анализа во 
медицинските лаборатории и центарот за зрачење (07.2.4). 

 
 

Шифра 07.2.3  
 
Структура:  

- Оддел: 07 - Здравство  
- Група: 07.2 - Болнички услуги за надворешни пациенти  
- Класа: 07.2.3 - Стоматолошки услуги (ИУ)  

 
Белешка за појаснување 
Оваа група опфаќа услуги на општите или специјализираните стоматолошки клиники и 
стоматолозите, оралната хигиена или друга стоматолошка помошна опрема. 
Стоматолошките клиники пружаат здравствени  услуги  на надворешни пациенти. Тие не 
се задолжително надгледувани од  стоматолозите; тие можат да бидат надгледувани  од 
помошниците за орална хигиена и стоматолошките помошници. 
- Одредување на стоматолошки услуги на надворешни пациенти; 
- Управување, контрола, функционирање и поддршка на  стоматолошки  услуги кои се 
изведуваат во општите или специјализираните  стоматолошки  клиники од лекари-
специјалисти, стоматолози, помошници за оралната хигиена или стоматолошки 
помошници. 
Вклучува: одредување на трошоците за забни протези. 
Исклучува: забни протези (07.1.3); услуги на ортодонтите - специјалисти (07.2.2); услуги и 
анализа во медицинските лаборатории и зрачења (07.2.4).  
 
 

Шифра 07.2.4  
 
Структура:  

• Оддел: 07 - Здравство  
• Група: 07.2- Болнички услуги за надворешни пациенти 
• Класа: 07.2.4 - Болнички услуги (ИУ)  

 
Белешка за појаснување 

- Обезбедување на болнички здравствени услуги на надворешни пациенти  
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- Управување,контрола, функционирање или поддршка на  здравствените услуги кои 
се извршуваат под надзор на клиниките од страна на сестри, бабици, 
физиотерапевти, професионални терапевти, логопеди или друг болнички персонал 
надвор од ординациите, во домовите на пациентите или во немедицински 
установи.  

Вклучува: акупунктура, педикири, хиропрактори, оптометри, практиканти од традицио-
налната медицина и др; медицински анализи во лаборатории и центри за зрачење, 
закуп на терапевтска опрема, медицинско препишување на корективна - физикална 
терапија; термални бањи на пациентите или третмани во морска вода, други 
амбулантски услуги различни од оние кои се извршуваат во болниците. 
Исклучува: јавни здравствени лабораториски услуги (07.4.0); лаборатории вклучени во 
одредувањето на причините  на болеста  (07.5.0). 

 
 

Шифра 07.3  
 
Структура:  

• Оддел: 07 - Здравство  
• Група: 07.3 - Болнички услуги  

 
Поделба:  
Оваа група е поделена во следниве класи:  

• 07.3.1 - Општи болнички услуги (ИУ)  
• 07.3.2 - Специјализирани болнички услуги (ИУ)  
• 07.3.3 - Центри за медицински и гинеколошки услуги  (ИУ)  
• 07.3.4 - Нега и опоравување во домашни услови (ИУ) 

 
Белешка за појаснување 
Хоспитализацијата е дефинирана како случај кога пациентот е згрижен во болница за 
времетраење на третманот. Вклучени се третманите за грижа во рамките на болнички ден 
- грижа и домашна посета, како и болниците за тешко (смртно) болни. 
 
Оваа група ги покрива услугите на општите и специјалистичките болници, услугите на 
медицинските центри, центрите за мајчинство, домашна посета и домашно опоравување 
кое е започнато во болница, услуги во воените болници, услуги во градските болници во 
кои медицинското набљудување е важна компонента и услугите во рехабилитационите 
центри како здравствена заштита на пациентите и рехабилитационата терапија каде што 
целта е пациентите да се лекуваат и да им се обезбеди подолгорочна поддршка. 
Болниците се дефинираат како институции кои на пациентите им нудат здравствена 
заштита под надзор на квалификувани медицински лекари. Медицинските центри,  
центрите за мајчинство, домашната посета и домашното опоравување секогаш им 
обезбедуваат заштита на пациентите, но нивните услуги се надгледувани и почесто се 
вршат од страна на персонал со пониски квалификации од медицинските лекари. 
Оваа група не покрива установи како што се полски воени болници (02.1), хирургија, 
клиники и диспанзери чија грижа е здравствената заштита (07.2), институции за инвалиди 
и рехабилитациони центри кои пружаат заштита за подолг временски рок (10.1.2), 
пензионерски домови за повозрасни лица (10.2.0). Не покрива ни исплати на пациенти 
поради загуба на приход поради хоспитализација (10.1.1). 
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Болничките лекувања вклучуваат лекови, протези, медицински средства и опрема и други 
сродни здравствени производи на пациентите во болниците. Исто така, вклучени се 
немедицинските трошоци на болниците како што се управувањето, немедицинскиот 
персонал, храната и пијалаците, сместувањето (освен сместувањето на персоналот) и др. 
 
 

Шифра 07.3.1  
 
Структура:  

• Оддел: 07 - Здравство  
• Група: 07.3 - Болнички услуги 
• Класа: 07.3.1 - Општи болнички услуги (ИУ) 

 
Белешка за појаснување  

- Извршување на општи болнички услуги; 
-  Управување, контрола, функционирање или поддршка на други општи услуги како 

што  се болниците чии услуги не се лимитирани на точно определена  медицинска 
специјалност. 

Исклучува: медицински центри кои не се под директна контрола на квалификувани 
медицински лекари (07.3.3).  

 

Шифра 07.3.2  
 
Структура:  

• Оддел: 07 - Здравство  
• Група: 07.3 - Болнички услуги  
• Класа: 07.3.2 - Специјализирани болнички услуги (ИУ)  

 
Белешка за појаснување 
Специјализираните болници се разликуваат од општите болници по тоа што нивните 
услуги се лимитирани во третманот на болеста и категоријата на пациентот, на пример, 
болестите на градите и туберкулозата, лепра, канцер, оториноларингологија, 
психијатрија, акушерство, педијатрија итн. 

- Извршување на специјализирани болнички услуги; 
- Управување, контрола, функционирање  или поддршка на болниците чии услуги се 

лимитирани  на точно определена медицинска специјалност. 
Исклучува: гинеколошки центри кои не се под директна контрола на квалификувани 
медицински лекари (07.3.3).  

 
 

Шифра 07.3.3  
 
Структура:  

• Оддел: 07 - Здравство  
• Група: 07.3 - Болнички услуги  
• Класа: 07.3.3 - Центри за медицински и гинеколошки услуги  (ИУ)   
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Белешка за појаснување  

- Извршување на медицински и гинеколошки  услуги; 
- Управување, контрола, функционирање или поддршка на центрите за медицински 

и гинеколошки услуги . 
 

Шифра 07.3.4  
 
Структура:  

• Оддел: 07 - Здравство  
• Група: 07.3 - Болнички услуги 
• Класа: 07.3.4 - Нега и опоравување во домашни услови (ИУ)  

 
Белешка за појаснување 
 
Негување и опоравување во домашни услови што на пациентите им овозможува 
опоравување од операција или ослабено здравје кога им е потребно постојано 
надгледување, препишување на лекови, физиотерапија и тренинг за да се компензираат 
загубените функции или одмор. 

- Извршување на услуги за нега и опоравок во домашни услови; 
- Управување, контрола, функционирање или поддршка  на други општи услуги како 

што се нега и опоравување во домашни услови.  
Вклучува: институции кои даваат услуги на стари лица во кои медицинското 
надгледување е важна компонента; рехабилитациони центри кои обезбедуваат 
здравствена заштита на пациенти  и рехабилитациона терапија  која има за цел да даде 
третман  во домашни услови наместо да обезбеди подолготрајна  болничка нега. 
 
 
 

Шифра 07.4  
 
Структура:  

• Оддел: 07 - Здравство  
• Група: 07.4 - Јавни здравствени услуги  

 
Поделба:  
Оваа група е распределена во следната класа:  

• 07.4.0 - Јавни здравствени услуги (ИУ) 
 
 

Шифра 07.4.0  
 
Структура:  

• Оддел: 07 - Здравство  
• Група: 07.4 - Јавни здравствени услуги  
• Класа: 07.4.0 - Јавни здравствени услуги (ИУ)  
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Белешка за појаснување  

- Извршување на јавни здравствени услуги; 
- Управување,контрола, функционирање или поддршка на јавни здравствени услуги  

како што се дарување на крв (собирање, обработка, складирање, 
транспортирање),  откривање на болести (канцер, туберкулоза, венерични 
болести), превентива (имунизација, вакцинација), следење (бебешка и детска 
заштита), епидемиологија - прибирање податоци, услуги за семејно планирање 
итн.;  

- Подготовка и дисеминација на информации од јавното здравство. 
Вклучува: јавни здравствени услуги пренесени од специјални тимови на групи од 
клиенти од кои повеќето се со добро здравје, на работни места, во школи или во други 
немедицински установи; јавни здравствени услуги кои не се поврзани со болници, 
клиники или специјалисти; јавни здравствени услуги кои не се изведуваат од 
квалификувани медицински лекари; услуги на јавните здравствени лаборатории. 
Исклучува: анализи во медицинските лаборатории (07.2.4); лаборатории во кои се 
одредува причината на болеста (07.5.0). 
 

Шифра 07.5  
 
Структура:  

• Оддел: 07 - Здравство  
• Група: 07.5 - Истражување и развој во областа на здравството  

 
Поделба:  
Оваа група е распределена во следната класа:  

• 07.5.0 - Истражување и развој во областа на здравството (ИУ) 
 
Белешка за појаснување  
Дефинициите на основните истражувања, применетите истражувања и 
експерименталниот развој  се дадени во 01.4 и 01.5.  
 
 

Шифра 07.5.0  
 
Структура:  

• Оддел: 07 - Здравство  
• Група: 07.5 - Истражување и развој во областа на здравството  
• Класа: 07.5.0 - Истражување и развој во областа на здравството (ИУ)  

 
Белешка за појаснување  

- Управување и функционирање на владините агенции кои се вклучени во 
применети истражувања и експериментален развој кои се однесуваат на 
здравството; 

- Грантови, заеми и субвенции за поддршка на применети истражувања и 
експериментален развој во врска со здравството, преземени од страна на 
невладини тела како што се развојните институции и универзитетите. 
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Вклучува: лаборатории во кои се одредува видот на болеста. 
Исклучува: основни истражувања (01.4.0).  
 
 

Шифра 07.6  
 
Структура:  

• Оддел: 07 - Здравство   
• Група: 07.6 - Здравство неспомнато на друго место 

 
Поделба:  
Оваа група е распределена во следната класа:  

• 07.6.0 - Здравство неспомнато на друго место  (ИУ) 
 
 

Шифра 07.6.0  
 
Структура:  

• Оддел: 07 - Здравство  
• Група: 07.6 - Здравство неспомнато на друго место 
• Класа: 07.6.0 - Здравство неспомнато на друго место (ИУ)  

 
Белешка за појаснување 
- Управување, функционирање или поддршка на активности како што се формулирање, 
управување, координирање и набљудување на вкупната здравствена политика, 
плановите, програмите и буџетот; подготовка и спроведување на закони и стандарди за 
подготовка на здравствени услуги, вклучувајќи  и дозволи за медицинските установи и 
медицинскиот и помошниот персонал; производство и дисеминација на општи 
информации, техничка документација и статистика на здравството.   
Вклучува: здравствени работи и услуги кои не можат да се распределат во 07.1, 07.2, 
07.3, 07.4 или 07.5. 
 
 

Шифра 08  
 
Структура:  

• Оддел: 08 - Рекреација, култура и религија  
 
Поделба:  
Овој оддел е поделен во следниве групи:  

• 08.1 - Услуги за рекреација и спортување  
• 08.2 - Услуги од културата  
• 08.3 - Услуги за емитување и издавање  
• 08.4 - Верски и други услуги на заедницата  
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• 08.5 - Истражување и развој во областа на рекреацијата, културата и 
религијата  

• 08.6 - Рекреација, култура и религија неспомнати на друго место 
 
Белешка за појаснување  
Владината процена за рекреацијата, културата и религијата вклучува користење на 
услуги од страна на поединци и домаќинства и користење на услуги   на колективна 
основа. Индивидуалната потрошувачка е распределена во групите 08.1 и 08.2; 
потрошувачката на колективните услуги е распределена во групите од 08.3 до 08.6. 
Колективните услуги целосно се вклучени во заедницата. Тие вклучуваат активности како 
што се формулација и управување, наметнување на владината политика, формулација и 
спроведување на законодавството и стандардите  само за рекреативни и културни услуги 
и применети истражувања и експериментален развој на рекреационите, културните и 
религиозните работи и услуги. 
 

Шифра 08.1  
 
Структура:  

• Оддел: 08 - Рекреација, култура и религија  
• Група: 08.1 – Услуги за рекреација и спортување   

 
Поделба:  
Оваа група е распределена во следната класа:  

• 08.1.0 – Услуги за рекреација и спортување (ИУ) 
 
 

Шифра 08.1.0  
 
Структура:  

• Оддел: 08 - Рекреација, култура и религија 
• Група: 08.1 - Услуги за рекреација и спортување 
• Класа: 08.1.0 - Услуги за рекреација и спортување (ИУ)  

 
Белешка за појаснување  

− Извршување на услуги за рекреација и спортување; управување со спортски и 
рекреативни работи; надгледување и регулирање на спортски капацитети; 

− Функционирање или поддршка на капацитетите за активно спортување или 
спортски настани (терени, тениски игралишта, борилишта, патеки за трчање, 
терени за голф, терени за бокс, лизгалишта, гимнастика и др.).  Функционирање 
или поддршка на капацитетите за пасивно спортување или настани (специјално 
опремени сали за играње карти, забавни игри и др.). Функционирање или 
поддршка на капацитетите за рекреативни  активности (паркови, плажи, кампинзи 
и помошни станбени места опремени на некомерцијална основа, базени, јавни 
перални и др.); 
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− Грантови, заеми или субвенции за поддршка на тимовите или индивидуалните 
натпреварувачи или играчи. 

Вклучува: спортски стадиони, спортски објекти на национални, регионални или локални 
тимови во спортски натпревари. 
Исклучува: Зоолошки или ботанички градини, аквариуми и слични институции (08.2.0); 
спортски и рекреативни капацитети поврзани со едукативните институции (класифи-
цирани во соодветната класа во Одделот 09). 

 
 
 

Шифра 08.2  
 
Структура:  

• Оддел: 08 - Рекреација, култура и религија  
• Група: 08.2 - Услуги од областа на културата  

 
Поделба:  
Оваа група е распределена во следната класа:  

• 08.2.0 - Услуги од областа на  културата (ИУ) 
 

Шифра 08.2.0  
 
Структура:  

• Оддел: 08 - Рекреација, култура и религија 
• Група: 08.2 - Услуги од областа на културата 
• Класа: 08.2.0 - Услуги од областа на културата (ИУ)  

 
Белешка за појаснување  

- Извршување на услуги од областа на културата; управување на работите во врска 
со културата; надгледување и регулирање на капацитетите во областа на 
културата; 

- Функционирање или поддршка на капацитетите за културни настани (библиотеки, 
музеи, уметнички галерии, театри, изложбени сали, споменици, спомен-домови  и 
знаменитости, ЗОО и ботанички градини, аквариуми и др.),  изведби , или 
поддршка на културни настани (концерти, претстави и продукција на филмови, 
уметнички програми и др.); 

- Грантови, заеми или субвенции за поддршка на индивидуални актери, писатели, 
дизајнери, композитори и други работници во уметноста или во организациите 
вклучени во промовирање на активностите од областа на културата.  
Вклучува: национални, регионални или локални прослави доколку немаат за цел 
да привлечат туристи. 
Исклучува: културни случувања кои имаат за цел презентација надвор од 
границите (01.1.3); национални, регионални или локални прослави доколку имаат  
за цел да претставуваат главна атракција за туристите (04.7.3); продукција на 
материјали од областа на културата наменети за дистрибуција преку емитување 
(08.3.0). 
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Шифра 08.3  
 
Структура:  

• Оддел: 08 - Рекреација, култура и религија  
• Група: 08.3 - Услуги за емитување и издавање 

 
Поделба:  
Оваа група е распределена во следната класа:  

• 08.3.0 - Услуги за емитување и издавање (КУ) 
 
 

Шифра 08.3.0  
 
Структура:  

• Оддел: 08 - Рекреација, култура и религија  
• Група: 08.3 - Услуги за емитување и издавање 
• Класа: 08.3.0 - Услуги за емитување и издавање (КУ)  

 
Белешка за појаснување  

− Управување  со емитување и објавување на настаните; надгледување и регулација 
на услуги за емитување и објавување; 

− Извршување или помош на услуги за емитување и објавување; 
− Грантови, заеми или субвенции за помош при изградба или стекнување на 

капацитети за телевизиско или радиоемитување; изградба или стекнување со 
уреди, опрема или материјали за весници, списанија или објавување на книги; 
производство на материјали и нивна  презентација преку емитување, собирање на 
новости или други информации; дистрибуција на публикувани материјали. 

Исклучува: печатници во склоп на владините институции (01.3.3); радио и тв претплата 
(09). 
 
 

Шифра 08.4  
 
Структура:  

• Оддел: 08 - Рекреација, култура и религија  
• Група: 08.4 - Верски и други услуги на заедницата 

 
Поделба:  
Оваа група е распределена во следната класа:  

• 08.4.0 - Верски и други услуги на заедницата (КУ) 
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Шифра 08.4.0  
 
Структура:  

• Оддел: 08 - Рекреација, култура и религија 
• Група: 08.4 - Верски и други услуги на заедницата 
• Класа: 08.4.0 - Верски и други услуги на заедницата (КУ)  

 
Белешка за појаснување  

- Управување со верски и други активности на заедницата;  
- Обезбедување на капацитети за верски и други активности на заедницата, помош 

во нивните операции, одржување и поправка; 
- Плаќање на свештенството или на други службеници во религиозните институции; 

помош за преземање на верски услуги; дозволи, заеми или субвенции за помош од 
сонародниците, младинските и општествени организации или синдикати и 
политичките партии. 

 
Шифра 08.5  

 
Структура:  

• Оддел: 08 - Рекреација, култура и религија  
• Група: 08.5 - Истражување и развој во областа на рекреацијата, 

културата и религијата 
 
Поделба:  
Оваа група е распределена во следната класа:  

• 08.5.0 - Истражување и развој во областа на рекреацијата, културата и 
религијата (КУ) 

 
Белешка за појаснување  
Дефинициите на основните истражувања, применетите истражувања и 
експерименталниот развој се дадени под 01.4 и 01.5. 
 
 

Шифра 08.5.0   
 
Структура:  

• Оддел: 08 - Рекреација, култура и религија 
• Група: 08.5 - Истражување и развој на рекреација, култура и религија 
• Класа: 08.5.0 - Истражување и развој на рекреација, култура и религија 

(КУ)  
 
Белешка за појаснување 
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− Управување и функционирање на владините агенции вклучени во применетите 
истражувања и експерименталниот развој во врска со рекреација, култура и 
религија; 

− Грантови, заеми или субвенции за поддршка на применети истражувања и 
експериментален развој во врска со рекреација, култура и религија превземени од 
страна на невладини тела како што се институтите за истражување и 
универзитетите. 

Исклучува: основни истражувања (01.4.0). 
 
 
 

Шифра 08.6  
 
Структура:  

• Оддел: 08 - Рекреација, култура и религија 
• Група: 08.6 - Рекреација, култура и религија неспомнати на друго 

место.  
 
Поделба:  
Оваа група е распределена во следната класа:  

• 08.6.0 - Рекреација, култура и религија неспомнати на друго место (КУ) 
 
 

Шифра 08.6.0  
 
Структура:  

• Оддел: 08 - Рекреација, култура и религија 
• Група: 08.6 - Рекреација, култура и религија неспомнати на друго место.  
• Класа: 08.6.0 - Рекреација, култура и религија неспомнати на друго 

место (КУ)  
 
Белешка за појаснување  

- Управување и вршење на други општи услуги како што  се формулација, 
управување, координација и набљудување на целокупната политика, планови, 
програми и буџет за промоција на спортот, рекреацијата, културата и религијата; 

- Подготовка и спроведување на законодавството и стандардите за одредување на 
услугите за рекреација и култура; производство и дисеминација на генерални 
информации, техничка документација и статистика на рекреацијата, културата и 
религијата. 

Вклучува: активности и услуги во врска со рекреација, култура и религија кои не можат да 
се распределат во 08.1, 08.2, 08.3, 08.4 и 08.5. 
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Шифра 09  
Структура:  

• Оддел: 09 - Образование  
 
Поделба:  
Овој оддел е поделен во следните групи: 

• 09.1 - Предучилишно и основно образование од прво до четврто одделение 
• 09.2 - Основно образование од петто до осмо одделение и средно 

образование 
• 09.3 - Специјалистичко  стручно образование (не високо) 
• 09.4 - Високо образование 
• 09.5 - Образование недефинирано по ниво 
• 09.6 - Помошни услуги во образованието 
• 09.7 - Образование на истражување и развој 
• 09.8 - Образование неспомнато на друго место 

 
 
Белешка за појаснување  
Трошоците на владата за образование вклучуваат трошоци за услуги обезбедени за 
индивидуални ученици и студенти и трошоци за услуги обезбедени на  колективна база. 
Трошоците на индивидуалните услуги се распределени во групите од 09.1 до 09.6; 
трошоците на колективните услуги се однесуваат на групите 09.7 и 09.8. 
Колективните услуги за образование се однесуваат на такви прашања  како што се 
формулација и управување на владината политика; регулирање и спроведување на 
стандардите; уредување, дозвола и ревизија на образовните установи и примена на 
истражувања и експериментален развој во образовните работи и услуги. Како и да е, 
прекумерните трошоци во врска  со управувањето или функционирањето на групите од 
училишта, колеџи, итн. се разгледуваат како индивидуални трошоци и соодветно се 
класифицирани во групите од 09.1 до 09.6. Анализата на образованието е базирана 
според нивоата од Меѓународната стандардна класификација на образованието (ISCED-
97) од 1997 на ООН за образование, наука и култура (UNESCO). 
Оваа поделба ги вклучува воените училишта и колеџите каде што програмата е слична со 
онаа од цивилните институции, колеџите за полиција кои нудат општо образование со 
применети полициски обуки и стекнување на образование преку радио-телевизиски 
емисии. Трошоците соодветно се класифицирани во групите од 09.1 до 09.5. 
 
 
 

Шифра 09.1  
Структура:  

• Оддел: 09 - Образование 
• Група: 09.1 - Предучилишно и основно образование од прво до 

четврто одделение 
 
Поделба:  
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Оваа група е поделена во следните класи:  
• 09.1.1 - Предучилишно образование (ИУ)  
• 09.1.2 - Основно образование од прво до четврто одделение (ИУ) 

 
Шифра 09.1.1 

Структура:  
• Поделба: 09 - Образование 
• Група: 09.1 - Предучилишно и основно образование  од прво до четврто 

одделение 
• Класа: 09.1.1 - Предучилишно образование (ИУ)  

 
Белешка за појаснување  

- Одредби за предучилишно образование на ISCED-97 ниво 0; 
- Управување, испитување, процедура или поддршка на училишните и другите 

институции кои обезбедуваат предучилишно образование на ISCED-97 ниво 0. 
Исклучува: помошни услуги за образование (09.6.0).  
 
 

Шифра 09.1.2  
Структура:  

• Оддел: 09 - Образование  
• Група: 09.1 - Предучилишно и основно образование од прво до четврто 

одделение 
• Класа: 09.1.2 - Основно образование (ИУ)  

 
Белешка за појаснување  

- Одредби  за основно образование на ISCED-97 ниво 1; 
- Управување, испитување, процедура или поддршка на училиштата и другите      

институции кои обезбедуваат елементарно образование на ISCED-97 ниво 1. 
Вклучува  програми за описменување на лица кои 
се премногу стари за да одат во редовно основно образование. 
Исклучува: помошни услуги за образование (09.6.0). 

 
Шифра 09.2  

Структура:  
• Оддел: 09 - Образование  
• Група: 09.2 -Основно образование од петто до осмо одделение и 

средно образование 
 
Поделба:  
Оваа група е поделена во следните класи:  

• 09.2.1 - Основно образование  од петто до осмо одделение(ИУ)  
• 09.2.2 - Средно образование (ИУ) 
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Шифра 09.2.1  

Структура:  
• Оддел: 09 - Образование  
• Група: 09.2 - -Основно образование од петто до осмо одделение и средно 

образование 
•  
• Класа: 09.2.1 - Основно образование  од петто до осмо одделение(ИУ)  
 

Белешка за појаснување  
- Одредби за основно образование на ISCED-97 ниво 2; 
- Управување, испитување, процедура или поддршка на училиштата и другите 

институции кои обезбедуваат средно образование на ISCED-97 ниво 2; 
- Стипендии, грантови, кредити и исплати за поддршка на учениците за следење на  

образованието  од петто до осмо одделение на ISCED-97 ниво 2.  
Вклучува: основно образование за возрасни и млади луѓе надвор од редовното основно 
образование. 
Исклучува: помошни услуги за образование (09.6.0). 
.  
 
 

Шифра 09.2.2  
Структура:  

• Оддел: 09 - Образование  
• Група: 09.2 - Основно образование од петто до осмо одделение и средно 

образование 
• Класа: 09.2.2 - Средно образование (ИУ)  

 
Белешка за појаснување 

- Одредби за средно образование на ISCED-97 ниво 3; 
- Управување, испитување, процедура или поддршка на училиштата и другите 

институции кои обезбедуваат средно образование на ISCED-97 ниво 3; 
- Стипендии, грантови, кредити и исплати за поддршка на учениците за следење на 

средното образование на ISCED-97 ниво 3. 
Вклучува: средно образование  за возрасни и млади луѓе, надвор од редовното средно 
образование. 
Исклучува: помошни услуги за образование (09.6.0). 
 
 

Шифра 09.3  
Структура 

• Оддел: 09 - Образование  
• Група: 09.3 - Специјалистичко  стручно образование (не високо) 
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Поделба:  
Оваа група е распределена во следната класа: 

• 09.3.0 - Специјалистичко  стручно образование (не високо) (ИУ) 
 
 

Шифра 09.3.0  
Структура 

• Оддел: 09 - Образование 
• Група: 09.3 - Специјалистичко  стручно образование (не високо) (ИУ)  
• Класа: 09.3.0 - Специјалистичко  стручно образование (не високо) (ИУ) 

 
 

 
Белешка за појаснување 

- Одредби за специјалистичко  стручно образование (не високо)  на (ISCED-97) ниво 
4; 

- Управување, испитување, процедура или поддршка на институциите кои 
обезбедуваат  послесредно невисоко образование на ISCED-97 ниво 4; 

- Стипендии, грантови, кредити и исплати за поддршка на студентите следење на 
специјалистичко  стручно образование (не високо) на (ISCED-97) ниво 4. 

Вклучува: Специјалистичко  стручно образование (не високо) за возрасни и млади луѓе 
надвор од редовното образование. 
Исклучува: помошни услуги за образование (09.6.0). 
 
 
 
 

Шифра 09.4  
Структура:  

• Оддел: 09 - Образование  
• Група: 09.4 - Високо образование  

 
Поделба: 
Оваа група е поделена во следните класи:  

• 09.4.1 - Високо образование (високи стручни школи и факултети)(ИУ)  
• 09.4.2 - Докторат (ИУ) 

 
 

Шифра 09.4.1  
Структура 

• Оддел: 09 - Образование 
• Група: 09.4 - Високо образование  
• Класа: 09.4.1 - Високо образование (високи стручни школи и 

факултети)(ИУ)  
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Белешка за појаснување: 

• Одредби за високо образование (високи стручни школи и факултети)(ИУ)  
- ISCED-97 ниво 5; 
-  Управување, испитување, процедура или поддршка на универзитетите и другите 

институции кои обезбедуваат високо образование на ISCED-97 ниво 5; 
-  Стипендии, грантови, кредити и исплати за поддршка на студентите за следење 

на високо образование на ISCED-97 ниво 5. 
      Исклучува: помошни услуги за образование (09.6.0). 
  
  
 

Шифра 09.4.2  
Структура: 

• Оддел: 09 - Образование  
• Група: 09.4 -   Високо образование  
• Класа: 09.4.2 - Докторат (ИУ)  

 
Белешка за појаснување: 

• Одредби за високо образование на ISCED-97 ниво 6; 
-  Управување, испитување, процедура или поддршка на универзитетите и другите 

институции кои обезбедуваат високо образование на ISCED-97 ниво 6; 
-  Стипендии, грантови, кредити и исплати за поддршка на студентите за следење 

на високо образование на ISCED-97 ниво 6. 
Исклучува: помошни услуги за образование (09.6.0). 
 
 

Шифра 09.5  
Структура: 

• Оддел: 09 - Образование 
• Група: 09.5 - Образование недефинирано по ниво 

 
Поделба: 
Оваа група е распределена во следната класа:  

• 09.5.0 - Образование недефинирано по ниво (ИУ) 
 
 

Шифра 09.5.0  
Структура: 

• Оддел: 09 -Образование 
• Група: 09.5 - Образование недефинирано по ниво 
• Класа: 09.5.0 - Образование недефинирано по ниво (ИУ)  
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Белешка за појаснување: 
- Одредби за образование недефинирано по ниво (тоа опфаќа образовни програми, 

главно за возрасни, кои не бараат некои специјални претходни инструкции, со  
посебна  стручна обука и културно усовршување); 

- Управување, испитување, процедура или поддршка на институции кои го 
обезбедуваат образованието недефинирано по ниво; 

- Стипендии, грантови, кредити и исплати за поддршка на студентите кои го следат 
образованието недефинирано по ниво. 

 
 

Шифра 09.6  
Структура: 

• Оддел: 09 - Образование 
• Група: 09.6 - Помошни услуги во образованието  

 
Поделба: 
Оваа група е распределена во следната класа: 

• 09.6.0 - Помошни услуги во образованието (ИУ) 
 
 

Шифра 09.6.0  
Структура 

• Оддел: 09 - Образование 
• Група: 09.6 - Помошни услуги за образование  
• Класа: 09.6.0 - Помошни услуги за образование (ИУ)  

 
Белешка за појаснување: 

- Одредби за помошни услуги за образование; 
- Управување, испитување, процедура или поддршка во транспорт, храна, 

сместување, медицинска и стоматолошка заштита и помошни услуги што се 
однесуваат главно за студенти без оглед на нивото. 

Исклучува: училишен здравствен мониторинг и превентивни услуги (07.4.0); стипендии, 
грантови, кредити и исплати во готово за подмирување на трошоците од помошните 
услуги (09.1), (09.2), (09.3), (09.4) или (09.5).  

 

 

Шифра 09.7  
Структура 

• Оддел: 09 - Образование 
• Група: 09.7 - Истражување и развој во областа на  образованието  

 
Поделба:  
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Оваа група е распределена во следната класа: 
• 09.7.0 - Истражување и развој во областа на  образованието (КУ) 

 
Белешка за појаснување: 
Дефинициите за основно истражување, применето истражување и 
експериментален развој се дадени во 01.4 и 01.5.  
 
 

Шифра 09.7.0  
Структура 

• Оддел: 09 - Образование 
• Група: 09.7 - Истражување и развој во областа на  образованието 
• Класа: 09.7.0 - Истражување и развој во областа на  образованието (КУ)  

 
Белешка за појаснување: 

- Управување и  постапки на владините агенции  обврзани во примената на 
испитувањата и експерименталниот развој поврзан со образованието; 

- Грантови, кредити и субвенции за поддршка на применетите испитувања и 
експерименталниот развој поврзан со образованието, преземени од страна на 
невладини организации како што се истражувачките институти и универзитетите. 

Исклучува: основни истражувања (01.4.0).  
 
 

Шифра 09.8  
Структура 

• Оддел: 09 - Образование 
• Група: 09.8 - Образование неспомнато на друго место  

 
Поделба:  
Оваа група е распределена во следната класа:  

• 09.8.0 - Образование неспомнато на друго место (КУ) 
 
 

Шифра 09.8.0  
Структура 

• Оддел: 09 - Образование 
• Група: 09.8 - Образование неспомнато на друго место  
• Класа: 09.8.0 - Образование неспомнато на друго место (КУ)  

 
Белешка за појаснување: 

- Управување, процедура или поддршка на активности како формулација, 
управување, координација и мониторинг на вкупните образовни политики, планови, 
програми и пресметки; подготовка и спроведување на легислативи и   стандарди 
за спроведување на образованието, вклучувајќи лиценцирање на образовните 
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установи; производство и дисеминација на општи информации, техничка 
документација и статистики на образованието. 

Вклучува: образовна работа и услуги кои не се дадени во 09.1, 09.2, 09.3, 09.4, 09.5, 09.6 
или 09.7.  
 
 

Шифра 10  
Структура: 

• Оддел: 10 - Социјална заштита  
 
Поделба: 
Овој оддел е поделен во следните  групи:  

• 10.1 - Болести и инвалидитет  
• 10.2 - Старост 
• 10.3 - Заштита на лица на работ на егзистенција  
• 10.4 - Семејство  и деца  
• 10.5 - Невработеност 
• 10.6 - Домаќинства  
• 10.7 - Социјално изземање неспомнато на друго место  
• 10.8 - Истражување и развој во областа на  социјалната заштита  
• 10.9 - Социјална заштита неспомната на друго место  

 
Белешка за појаснување: 

Владините трошоци за социјална заштита вклучуваат потрошувачка за услуги и 
трансфери обезбедени за индивидуални лица и домаќинства и потрошувачка за услуги 
обезбедени на заеднички основи. Трошоците на индивидуалните услуги и трансфери се 
распределени во групите од 10.1 до 10.7; трошоците на заедничките услуги се дадени во 
групите 10.8 и 10.9. 
Услугите за колективна социјална заштита  се однесуваат на работите како што се 
формулација и управување на владината политика; формулирање и присилно 
спроведување на законската регулатива и стандардите за обезбедување на социјална 
заштита; применети истражувања и експериментален развој на работите и услугите за 
социјална заштита. 
Функцијата и дефинициите на социјалната заштита се темелат на Европскиот систем на 
интегрирана статистика на социјалната заштита (ESSPROS) од 1996 год. од 
Статистичкото биро на Европската заедница (Eurostat). Во ESSPROS, социјалната 
заштита вклучува здравствена грижа, но овој оддел не вклучува здравствена грижа. 
Здравствената заштита е опфатена во одделот 07. Оттука, медицинските стоки и услуги 
обезбедени за лицата кои примаат парични бенефиции и бенефиции во добра се 
специфицирани во групите од 10.1 до 10.7 и соодветно се класирани во 07.1, 07.2 или 
07.3.  
 
 

Шифра 10.1  
Структура: 
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• Оддел: 10 - Социјална заштита  
• Група: 10.1 - Болести и инвалидитет 

 
 
Поделба:  
Оваа група е поделена во следните класи: 

• 10.1.1 - Болести (ИУ)  
• 10.1.2 - Инвалидитет (ИУ) 

 
 

Шифра 10.1.1  
Структура: 

• Оддел: 10 - Социјална заштита  
• Група: 10.1 - Болести и инвалидитет 
• Класа: 10.1.1 - Болести (ИУ)  

 
Белешка за појаснување: 

- Спроведување на социјална заштита во форма на парични бенефиции или 
бенефиции во добра кои ги надоместуваат во целост или само делумно трошоците 
од заработувачката во тек на привремена неспособност за работа поради болест 
или повреда; 

- Управување, функционирање или поддршка на системи за  социјална заштита; 
- Парични бенефиции, на пример фиксна рата или заработувачка од плаќања за 

боледување, разни плаќања во случај на  помош за времено неспособни лица за 
работа поради болест или повреда; 

- Бенефиции во добра, како што се  помош во дневни давачки во случај на времено 
неспособни лица за работа поради болест или повреда (домашна помош, средства 
за транспорт итн.).  

 
 

Шифра 10.1.2  
Структура: 

• Оддел: 10 - Социјална заштита 
• Група: 10.1 - Болести и инвалидитет  
• Класа: 10.1.2 - Инвалидитет (ИУ)  

 
Белешка за појаснување: 

- Спроведување на  социјална заштита во форма на парични бенефиции или 
бенефиции во добра за лица кои се целосно или делумно неспособни да се 
занимаваат со економски активности или да водат нормален живот поради 
физички или ментални недостатоци и тогаш се  издржувани или постојано или 
подолго од минимум одредениот период; 

- Управување, функционирање или поддршка на системи за  социјална заштита; 
- Парични бенефиции како што се пензија на лицата неспособни за работа под 

стандардните години за пензионирање кои се судруваат со инвалидитет кој ја 
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намалува нивната способност за работа, раното пензионирање, бенефицираните 
плаќања на постари работници кои се пензионираат пред да стасаат до 
стандардните години за пензионирање поради намалениот капацитет за работа, 
грижа за надоместок, платен надоместок за лицето неспособно за работа во 
претпријатието прилагоден за нивни услови или стручен тренинг, други повремени 
или периодични исплати за социјална заштита на лицата неспособни за работа; 

- Бенефиции во добра, како што се сместување во установи и по можност со храна 
во случај на неспособност за работа на лицата, помош во случај на неспособност 
за работа да им се помогне со дневни давачки (домашна помош, средства за 
транспорт, итн.), паричен надоместок за лицето кое се грижи за лице неспособно 
за работа (додаток за туѓа нега), стручен и друг тренинг во случај на понатамошна 
професионална и социјална рехабилитација на лицата со намалена способност за 
работа, разни услуги и стоки во случај на неспособност за работа на лицата за 
оспособување да партиципира во слободни и културни активности или да патува 
или да партиципира во животот на заедницата. 

Исклучува: парични бенефиции  или бенефиции во добра, исплатени на лица со 
намалена способност за работа по остварувањето на стандардните години за пензија 
(10.2.0).  
 

Шифра 10.2  
Структура: 

• Оддел: 10 - Социјална заштита 
• Група: 10.2 - Старост 

 
Поделба: 
Оваа група е распределена во следната класа:  

• 10.2.0 - Старост (ИУ) 
 
 

Шифра 10.2.0  
Структура: 

• Оддел: 10 - Социјална заштита  
• Група: 10.2 - Старост  
• Класа: 10.2.0 - Старост (ИУ)  

 
Белешка за појаснување: 

- Спроведување на социјална заштита во форма на парични бенефиции или 
бенефиции во добра за ризикот поврзан со староста (губење на приход, недоволен 
приход, зависност при спроведувањето на секојдневните задачи, намалено 
учество во социјалниот и општествениот живот, итн.); 

- Управување, функционирање или поддршка на системи за социјална заштита; 
- Парични бенефиции како што се пензии на стари лица под стандардните години за 

пензионирање, очекувана пензија за постари работници кои одат во пензија пред 
стандардните години за пензија, непотполно пензионирање пред или после 
стандардните години  за пензија на постари работници кои континуирано работат 
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со намалени работни часови, грижа за издржување, други повремени или 
периодични исплати на пензија или на сметката на стари лица; 

- Бенефиции во добра како што се сместување во специјализирани институции, 
обезбедување храна или престој со семејството во погодна установа, помош на 
повозрасните лица во секојдневните задачи (домашна помош, транспортни 
трошоци итн.), платен надоместок на лицата кои се грижат за постари лица, разни 
услуги и стоки во случај на лица постари за работа, за оспособување да 
партиципираат во слободни и културни активности, да патуваат или да 
партиципираат во животот на заедницата. 

Вклучува: шемите за  пензиско осигурување за воениот персонал и вработените во 
владата. 
Исклучува: рана пензија на постари работници кои одат во пензија пред наполнување на 
години за пензија поради неспособност (10.1.2) или невработени (10.5.0).  
 
 

Шифра 10.3  
Структура: 

• Оддел: 10 - Социјална заштита  
• Група: 10.3 – Заштита на лица на работ на егзистенција 

 
Поделба: 
Оваа група е распределена во следната класа: 

• 10.3.0 - Заштита на лица на работ на егзистенција (ИУ) 
 

Шифра 10.3.0  
Структура: 

• Оддел: 10 - Социјална заштита  
• Група: 10.3.0 - Заштита на лица на работ на егзистенција (ИУ) 

 
Белешка за појаснување: 

- Обезбедување на социјална заштита во форма на парични средства или добра на 
лица на работ на егзистенција за починати лица (како што се сопруг-сопруга, 
поранешен сопруг-сопруга, деца, внуци, родители и други роднини) 
- Управување, функционирање или поддршка на програмите за социјална заштита 
- Парични бенефиции како што се пензии, надоместоци за починати лица и други 

периодични или повремени исплати на  лицата на работ на егзистенција 
- Бенефиции во добра, како што се плаќања на погребните трошоци, разновидни 

услуги и добра обезбедени на лицата на работ на егзистенција, за да се оспособат 
за учество во општествениот живот 

 
 

Шифра 10.4  
Структура: 

• Оддел: 10 - Социјална заштита 
• Група: 10.4 - Семејство  и деца 
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Поделба:  

• Оваа група е распределена во следната класа:  
• 10.4.0 - Семејство  и деца (ИУ) 

 
 

Шифра 10.4.0  
Структура: 

• Оддел: 10 - Социјална заштита 
• Група: 10.4 - Семејство  и деца 
• Класа: 10.4.0 - Семејство  и  деца (ИУ)  

 
Белешка за појаснување: 

- Спроведување на социјална заштита во форма на бенефиции во пари или 
бенефиции во добра за домаќинствата со зависни деца; 

- Управување, функционирање или поддршка на системи за социјална заштита; 
- Парични бенефиции, како што се надоместок за мајчинство, грантови за раѓање, 

родителско отсуство, надомест за семејство или дете, други периодични или 
повремени исплати за поддршка на домаќинството и помош за исплата на  
трошоци за специфични потреби (на пример, самохран родител или семејство со 
хендикепирани деца); 

- Бенефиции во добра, како што се прифатилиште и храна обезбедени за деца од 
предучилишна возраст, во текот на денот или во дел од денот, финансиска помош 
за  плаќање на негувателка за грижа за децата во текот на денот, прифатилиште и 
храна обезбедени за деца и семејства на редовна основа (домови за деца без 
родители, старателство итн.), стоки и услуги обезбедени на домови за деца или за 
оние кои се грижат за нив, разновидни услуги и стоки обезбедени  за семејства, 
млади луѓе или деца (центри за одмор). 

Исклучува: услуги за планирање на семејство (07.4.0).  
 
 
 

Шифра 10.5  
Структура:  

• Оддел: 10 - Социјална заштита 
• Група: 10.5 - Невработеност 

 
Поделба: 
Оваа група е распределена во следната класа: 

• 10.5.0 - Невработеност (ИУ) 
 
 

Шифра 10.5.0  
Структура: 
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• Оддел: 10 - Социјална заштита 
• Група: 10.5 - Невработеност  
• Класа: 10.5.0 - Невработеност (ИУ)  

 
Белешка за појаснување: 

- Спроведување на социјална заштита во форма на  бенефиции во готово или 
бенефиции во добра за лицата кои се способни за работа, расположливи за 
работа, но се немоќни да најдат погодно вработување; 

- Управување, функционирање или поддршка на системи за социјална заштита; 
- Парични бенефиции како што се бенефиции за целосно или делумно невработени, 

плаќање бенефиции на порано пензионирани постари работници кои се 
пензионирале пред исполнувањето на стандардните години за пензионирање 
поради невработеност или редуцирана работа од економски причини, плата за 
целни групи на пазарот на работна сила кои земаат учество во обуки наменети за 
развој на нивниот потенцијал за вработување, дополнителен надоместок, други 
периодични или повремени плаќања за невработените, посебно за невработените 
на долг рок; 

- Бенефиции во добра како што се  мобилност и почетни плаќања, стручен тренинг 
ако лицата се без работа или преобука ако постои ризик лицето да ја загуби 
работата, сместување, храна или облека за невработеното лице или за неговото 
семејство. 

Исклучува: општи програми или планови директно за зголемување на мобилноста на 
работната сила, намалување на  стапката на невработеност или помагање на 
вработените со хендикеп или други групи карактеристични за високата невработеност 
(04.1.2); парични бенефиции или други бенефиции платени на невработените лица 
надвор од годините за пензија (10.2.0).  
 

Шифра 10.6  
Структура: 

• Оддел: 10 - Социјална заштита 
• Група: 10.6 - Домаќинства  

 
Поделба: 
Оваа група е распределена во следната класа: 

• 10.6.0 - Домаќинства (ИУ) 
 
 

Шифра 10.6.0  
Структура: 

• Оддел: 10 - Социјална заштита 
• Група: 10.6 - Домаќинства  
• Класа: 10.6.0 - Домаќинства (ИУ)  
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Белешка за појаснување: 
- Спроведување на социјална заштита во форма на бенефиции во готово или 

бенефиции во добра за помош на домаќинствата кои се среќаваат со трошоци за 
населување (приматели на овие услуги се соодветно проверени); 

- Управување, функционирање или поддршка на системи за  социјална заштита; 
- Бенефиции во добра како што се плаќања направени на времена база или на долг 

рок за помош за станови со трошоци за изнајмување, исплати за намалување на 
тековните трошоци за живеење на сопственикот (тоа е помош со плаќање хипотека 
или камата), провизија на ниски трошоци или социјални населувања.  

 
 
 

Шифра 10.7  
Структура: 

• Оддел: 10 - Социјална заштита 
• Група: 10.7 - Социјално изземање неспомнато на друго место  

 
Поделба 
Оваа група е распределена во следната класа: 

• 10.7.0 - Социјално изземање неспомнато на друго место (ИУ) 
 
 

Шифра 10.7.0  
Структура: 

• Оддел: 10 - Социјална заштита 
• Група: 10.7 - Социјално изземање неспомнато на друго место  
• Класа: 10.7.0 - Социјално изземање неспомнато на друго место (ИУ)  

 
Белешка за појаснување: 

- Спроведување на социјална заштита во форма на бенефиции во готово или 
бенефиции во добра за лица кои се социјално исклучени или постои ризик на 
социјално исклучување (како што се лица кои се сиромашни, со мал приход, 
имигранти, , бегалци, лица кои злоупотребуваат алкохол , жртви на криминално 
насилство, итн.); 

- Управување, функционирање или поддршка на системи за  социјална заштита; 
- Парични бенефиции  како што се  приход за поддршка и други плаќања во готово 

за сиромашни и за повредени лица за да им се помогне да ја ублажат 
сиромаштијата или помош во тешки ситуации; 

- Бенефиции во добра како што се   приходи на краток и на долг рок, прифатилишта 
и храна во случај на сиромашни и повредени лица, рехабилитација од злоупотреба 
на алкохол и супстанции, услуги и стоки за помош на  повредени лица, на пример 
советувалишта, дневна заштита, помош со грижа надвор од дневните обврски, 
храна, облека, огрев, итн.  
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Шифра 10.8  
Структура: 

• Оддел: 10 - Социјална заштита 
• Група: 10.8 - Истражување и развој во областа на социјалната заштита  

 
Поделба: 
Оваа група е распределена во следната класа:   

• 10.8.0 - Истражување и развој во областа на социјалната заштита (ИУ) 
 
Белешка за појаснување  
Дефинициите за основните истражувања, применетите истражувања и 
експерименталниот развој се дадени во 01.4 и 01.5.  
 
 

Шифра 10.8.0  
Структура: 

• Оддел: 10 - Социјална заштита 
• Група: 10.8 - Истражување и развој во областа на социјалната заштита  
• Класа: 10.8.0 - Истражување и развој во областа на социјалната 

заштита (ИУ)  
 
Белешка за појаснување  

- Управување и функционирање на владините агенции ангажирани во применети 
истражувања и експериментален развој поврзани со  социјалната заштита; 

- Грантови, заеми и субвенции за поддршка на применети истражувања, 
експериментален развој поврзан со социјалната заштита преземен од 
невладините тела како што се истражувачки институти и универзитети. 

Исклучува: основни истражувања (01.4.0).  
 

Шифра 10.9  
Структура: 

• Оддел: 10 - Социјална заштита 
• Група: 10.9 - Социјална заштита неспомната на друго место 

 
Поделба:  
Оваа група е распределена во следната класа: 

• 10.9.0 - Социјална заштита неспомната на друго место (ИУ) 
 
 

Шифра 10.9.0  
Структура: 

• Оддел: 10 - Социјална заштита 
• Група: 10.9 - Социјална заштита неспомната на друго место 
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• Класа: 10.9.0 - Социјална заштита неспомната на друго место (ИУ)  
 
Белешка за појаснување  

- Управување, функционирање или поддршка на активности како што се 
формулирање, управување, координација и мониторинг на вкупната социјална 
заштитна политика, планови, програми и буџети; подготовка и спроведување на 
законодавството и стандардите за подготвување на социјалната заштита; 
производство и дисеминација на општи информации, техничка документација и 
статистика на социјалната заштита. 

Вклучува: спроведување на  социјална заштита во форма на бенефиции во готово и 
бенефиции  во добра на жртви од оган, поплави, земјотреси и други мирновременски 
несреќи; купување и залиха на храна, опрема и други набавки за итни потреби во случај 
на мирновременски несреќи; друга социјална заштитна активности услуги кои не се 
наведени во 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7 или 10.8.  
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