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ПРЕДГОВОР
Државниот завод за статистика, како одговорна институција за продуцирање на официјалната статистика и
како координатор на статистичкиот систем во Република Македонија, се стреми кон продуцирање на релевантни,
објективни и меѓународно споредливи статистички податоци. Продуцирањето на споредливи статистички
податоци на европско и на меѓународно ниво неминовно бара ревидирање на постоечкиот класификациски
систем и хармонизација на статистичкиот систем на земјата со статистичките системи на земјите од Европската
унија.
Во процесот на хармонизација на македонската статистика со европските статистички стандарди од
особено значење беше усвојувањето и примената на европските статистички методологии, номенклатури и
класификации.
Една од нив е и Номенклатурата на градежни објекти и градежни работи (НГОГР).
Номенклатурата на градежни објекти и градежни работи, 2015 (НГОГР) е поврзана со eвропската
Classification of Types of Constructions (CC) од 1998 и со националната Класификација на производи по дејности
од 2015 година.
Номенклатурата на градежни објекти и градежни работи, 2015 (НГОГР), целосно го покрива секторот
Градежништво (F/Ѓ ) од Класификацијата на производи по дејности (КПД/2015), т.е. од Националната класификација
на дејностите Рев.2 (НКД Рев.2/2008).
Номенклатурата на градежни објекти и градежни работи, 2015 (НГОГР), се применува во статистичките
истражувања и пописите кои содржат податоци за градежните објекти; градежните работи; реконструкција,
санација, адаптација, големи поправки и редовно одржување на објектите, т.е. за бројот и/или количините
и/или вредностите и/или цените во секторот Градежништво (F/Ѓ) и овозможува споредби на статистичките
податоци на европско и на меѓународно ниво.
Номенклатурата на градежни објекти и градежни работи, 2015, е подготвена во Одделението за
методологија, квалитет на статистички истражувања и класификации.

Скопје, 2016 година

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

на:

Номенклатурата на градежни објекти и градежни работи (НГОГР) претставува национално именување

- градежните објекти усогласени со европската Класификациjа на видовите градежни обjекти, Classification
of Types of Constructions (CC/1998) и
- градежните работи усогласени со Класификацијата на производи по дејности КПД/2015.
Усогласувањето на Номенклатурата на градежни објекти и градежни работи (НГОГР) е направено во:
- 1999 година како НГОГР/1998, базирана на CC/1998 и CPA/1996,
- 2012 година како НГОГР/2008, базирана на CC/1998 и КПД/2008 и
- 2016 година како НГОГР/2015, базирана на CC/1998 и КПД/2015.

Методолошки објаснувања
Структура на Номенклатурата на градежни објекти и градежни работи
Номенклатурата на градежни објекти и градежни работи, НГОГР/2015, кореспондира со следните
класификации:
1. Класификацијата на производи по дејности, КПД 2015 и
2. Classification of Types of Constructions (CC/1998).
Номенклатурата на градежни објекти и градежни работи, НГОГР/2015, е составена од 3 одделни
номенклатури и тоа на:
1. Градежни објекти,
2. Градежни работи и
3. Реконструкција, санација, адаптација, големи поправки, редовно одржување.

1)

United Nations Glossary of Classification Terms

http://unstats.un.org/unsd/class/family/glossary_short.asp
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1. Номенклатурата на градежни објекти кореспондира со европската Класификација на видовите на
градежни објекти (Classification of Types of Constructions (CC/1998)) на ниво на 4 цифри, а дополнитело, за
национални потреби, подетално е расчленета на уште 2 цифри, т.е. 5 и 6 цифра.
Класификацијата на видовите на градежни објекти (CC/1998) се базира на одделот „52“ од Централната
производна класификација (Central Product Classification (CPC)), објавена во 1991 година од страна на
Обединетите нации.
Структура на НГОГР (градежни објекти)
X
=
дел
XX
=
оддел
XXX
=
група
XXXX
=
класа
XXXX.XX
=
поткатегорија
2. Номенклатурата на градежни работи во целост кореспондира со националната Класификација на
производи по дејности КПД/2015, на ниво на 6 цифри, т.е. во целост е прземен одделот „43” од КПД/2015.
Структура на НГОГР (градежни работи)
XX
=
оддел
XX.X
=
група
XX.XX
=
класа
XX.XX.X
=
категорија
XX.XX.XX
=
поткатегорија
3. Номенклатурата за реконструкција, санација, адаптација, големи поправки и редовно одржување
на објекти кореспондира со Номенклатурата на градежни објекти и тоа:
- нивото од 1 цифра е еднакво на „4”,
- нивото од 2-4 цифрa е еднакво на нивото од првите 3 цифри од Номенклатурата на градежни објекти,
- нивото од 5-6 цифрa дополнително е расчленето на:
- реконструкција со шифра (03),
- санација со шифра (04),
- адаптација со шифра (05),
- големи поправки со шифра (06) и
- редовно одржување со шифра (07).
Структура на НГОГР
X
XX
XXX
XXXX
XXXX.XX

=
=
=
=
=

(реконструкција, санација, адаптација,
големи поправки, редовно одржување)
4
дел
оддел
група
поткатегорија

Номенклатурата на градежни објекти и градежни работи, НГОГР/2015 целосно го покрива секторот
„Градежништво (F/Ѓ )“ од Класификацијата на производи по дејности (КПД/2015), т.е. од Националната
класификација на дејностите Рев.2 (НКД Рев.2/2008).

Номенклатура на градежни објекти и градежни работи

7

Примена на Номенклатурата на градежни објекти и градежни работи
НГОГР е дел од системот на економски класификации (и/или номенклатури) кои се меѓусебно поврзани
во интегриран систем на класификации на светско, европско и национално ниво (види во прилог).
ʰ̛̦̯̖̬̬̦̐̌ ̛̭̭̯̖̥ ̦̌ ̴̶̡̡̛̛̛̛̣̭̌̌ ̨̪ ̨̛̖̠̦̭̯̔ ̛ ̨̪ ̨̨̛̛̪̬̏̔̚
̨̨̛̛̪̬̏̔̚

̨̛̖̠̦̭̯̔

̡̨̭̖̯̭̏ ̨̛̦̏

ISIC

HS

CPC

SITC

6
ʫ˄ ̨̛̦̏

NACE

4

CN

CPA
CC

4
̶̨̨̛̦̦̣̦̌̌
̨̛̦̏

ʻʶʪ

4

ʶʿʪ

6

ʻʧʽʧˀ

ʶ̴̶̡̛̛̛̛̣̭̌̌ ̨̛̪̬̦̏̌̚ ̨̭ ̴̛̬̖̖̬̖̦̯̦̯̖ (̛̛̣ ̛̛̖̖̦̯̖̏̔̚)
ʶ̴̶̡̛̛̛̛̣̭̌̌ ̨̛̪̬̦̏̌̚ ̡̪̬̖̱ ̡̭̯̬̱̯̱̬̯̌̌
ʶ̴̶̡̛̛̛̛̣̭̌̌ ̨̛̪̬̦̏̌̚ ̨̭ ̡̨̨̛̬̖̭̪̦̦̔ ̛̯̖̣̌̍
ʶ̴̶̡̛̛̛̛̣̭̌̌ ̛̛̬̦̍̌̌̚ ̦̌ ̬̱̔̐̌ ̴̶̡̡̛̛̛̣̭̠̌̌̌

ISIC - International Standard Industrial Classification of all Economic Activities of the United Nations
CPC - Central Product Classification of the United Nations
HS - Harmonized Commodity Description and Coding System of the World Customs Organization
SITC - Standard International Trade Classification of the United Nations
NACE - European Classification of Economic Activities
CPA - European Classification of Products by Activity
CN - Combined Nomenclature – European Classification of Goods
CC - Classification of Types of Constructions
НКД - Национална класификација на дејности
КПД - Класификација на производи по дејности
НГОГР - Номенклатура на градежни објекти и градежни работи

НГОГР се користи во статистичките истражувања и пописите кои содржат податоци за градежните објекти;
градежните работи; реконструкција, санација, адаптација, големи поправки и редовно одржување на објектите,
т.е. за бројот и/или количините и/или вредностите и/или цените во секторот Градежништво (F/Ѓ ).
Дефиниции поврзани со Номенклатурата на градежни објекти и градежни работи
Градежната техника е техничка деjност коjашто се занимава со изведба на сите видови градежни обjекти
коишто се градат или се наоѓаат над површината на земjата, на неа или во неа, како и обjекти градени покраj
или над водни површини.
Во градежна смисла, градежен обjект претставува секоjа одвоена, самостоjна функционална целина чиjа
намена е однапред одредена и е траjно лоцирана на одредена териториjа.
Градежната техника има свои насоки коишто се делат на: високоградба, нискоградба и хидроградба.
8
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Високоградбата се занимава со изградба на обjекти кои со своjот поголем дел се наоѓаат над површината
на земjата, односно одат во висина заради што и се вика високоградба. Во оваа насока на градежната техника се
вброjуваат сите видови станбени, jавни, здравствени, индустриски, спортски и други обjекти. Соединувањето на
инженерството, уметноста и остварувањето на содржината, го изучува архитектурата. Таа jа решава конструкциjата
како наjдобро средство за техничкиот облик коj го совладува изградениот и слободниот простор, просторното
и временското планирање во уредувањето на населбите (урбанизам) итн.
Нискоградбата се занимава со изградба на обjекти коишто претежно, односно со главниот своj дел се
наоѓаат по површината на земjата или во земjата, поради што и се нарекува нискоградба. Главно, се занимава
со изградба на патишта, мостови, тунели, железнички пруги и друго.
Хидроградбата е насока на градежната техника коjашто наjмногу обработува обjекти што се врзани со
водата и неjзиното искористување. Во овие обjекти спаѓаат хидроцентралите со брани, мелиоративните зафати
и обjектите за наводнување и исушување на земjата, водоводната и канализациската мрежа итн.
Во оваа Номенклатура, хидроградежните обjекти се вклучени во делот Нискоградба.
Зградите, како елементи на високоградбата, претставуваат самостоjни, надземни градби кои вообичаено
се составени од: темели, надворешни ѕидови и се покриени со покрив, а наменети се за различни цели, односно
за траjно, постоjано користење и сместување на луѓе и добра.
Градежните работи се делат на:
1. Новоградба
Изградба на нов обjект на терен каде што претходно не постоел друг обjект или постоел, но е урнат.
2. Доградба/надградба
Градежна работа што се извршува на градежниот обjект со цел да се зголеми постоечката површина на
обjектот при што проширувањето се врши по хоризонтала (доградба на соба или соби до постоечкиот обjект) и
проширување по вертикала (надградба на кат или катови со претходна демонтажа на покривната конструкциjа
или со копање на визба).
3. Реконструкциjа
Градежна работа што се извршува на градежниот обjект со цел да се подобрат условите за користење на
наjмалку еден стан од зградата или некоj друг обjект каj високоградбата, додека каj обjектите од нискоградбата
(патишта, железнички пруги и сл.), со реконструкциjата се зголемува нивната пропустна моќ.
4. Санациjа
Градежна работа што се извршува на градежниот обjект со цел да се подобри неговата искористеност
при што се вршат помали интервенции на фасадата, покривот, внатрешноста на обjектот и слично, а со што се
покачува и вредноста на обjектот.
5. Адаптациjа
Градежна работа што се извршува на градежниот обjект при што се врши промена на намената на
целиот обjект или на еден негов дел. Промената се одвива во внатрешноста на обjектот, а значи претворање
на станбениот простор во нестанбен и обратно што во статистиката се однесува на промената на станбениот
фонд (пораст или опаѓање на броjот на становите).
6. Големи поправки
Градежни работи што се извршуваат на градежниот обjект при што се обновуваат некои елементи на
обjектот без да се врши промена на внатрешноста на обjектот или на неговиот конструктивен систем или
намена.
7. Редовно одржување
Превентивни интервенции на обjектот со цел да се подобри неговата влошена состоjба. Со оваа градежна
работа не се вршат никакви други промени освен нормализациjа на функциите што се одвиваат во станот или
обjектот при што се покачува и неговата вредност.

Номенклатура на градежни објекти и градежни работи
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Единици мерки и начин на пресметување на градежната големина на објектите
илj. денари
За обjектите каj кои со проста сметка не можат да се искажат градежните големини, како и за групите обjекти
со различни единици мерки, за реконструкциите, адаптациите и поправките, се дава само пресметковната или
конечната пресметковна вредност изразена во илjади денари.
м (метри)
-Каj далекуводите и надворешната електрична мрежа се зема должината на трасата без оглед на тоа
колку далекуводи има.
-Каj ТТ и СС линиите, каблите и кабелската канализациjа, должината на трасата е изразена во единиците
мерки што се во практична примена.
-За жичарниците се зема должината на целата траса, без оглед на броjот на распоните на столбовите.
-Каj пругите, освен должината на трасата во метри, се дава и должината на колосекот, исто така, во
метри.
-Каj пругите со два колосека, должината на колосеците се смета двапати.
-Каj станичните колосеци, во должината се пресметуваат сите колосеци, освен деловите на главните пруги
кои минуваат низ станицата (транзитни колосеци) и се искажуваат посебно.
-Каj далекуводите и надворешната електрична мрежа, се зема должината на проводниците во метри,
пресметуваjќи ги во должина сите водови посебно.
-Каj ТТ и СС линиите, каблите и кабелските канализации, должината, односно метрите на проводниците
се изразени во единици мерки што се во практична примена.
-Каj следниве обjекти, се дава должината на трасата, односно обjектот (во метри) и тоа:
- каj каналите се искажува должината на трасата, додека
- каj оперативните брегови се зема оперативната должина каде што можат да пристигнуваат бродови и
други пловни обjекти со цел вршење утовар, а
- каj марините се зема развиената должина на брегот каде што се врзуваат пловечките обjекти;
- каj водоводите се смета должината на главните доводи и разводната мрежа, а
- каj канализациjата се зема должината на каналите и собирните мрежи, односно должината на главниот
колектор;
- каj регулациите на реките и потоците се зема предвид должината на трасата на регулационите
потези;
- каj сите бунари и места каде што се дупчи се смета длабочината;
- каj пругите, патиштата и улиците се дава должината на трасата;
- каj плоштадите, за овоj податок се зема подолгата страна на плоштадот;
- должината на мостовите се изразува заедно со крилата, а
- каj тунелите, должината од влезот до излезот;
- каj антенските столбови и индустриските оџаци се зема височината.
м2
Развиената градежна површина се пресметува како збир на градежните (бруто) површини на сите делови
на зградата кои се множат со соодветен коефициент и тоа:
- за делови на визби и сутерени во кои се сместени трансформаторски станици, перални, котларници, а
може да се и станбени простории и друго, развиената градежна површина се множи со коефициент 1.00;
- каj засолништа, гаражи и слични простории со обработени ѕидови и тавани, развиената градежна
површина се множи со коефициент 0.75;
- каj простории за сместување на гориво и слично, со необработени ѕидови и тавани, развиената градежна
површина се множи со коефициент 0.50;
- за делови на приземjа и катови со станови, деловни простории, скали и друго, развиената градежна
површина се множи со коефициент 1.00;
10
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0.75;

- каj лоѓии, отворени наjмногу од две страни, развиената градежна површина се множи со коефициент

- каj покриени тераси, отворени наjмногу од три страни, сушални за алишта, минувалишта и покриени
тремови, развиената градежна површина се множи со коефициент 0.50;
- каj балкони и непокриени тераси, развиената градежна површина се множи со коефициент 0.25;
- каj продавници, деловни и слични простории со висина од 4.00 м или поголема, развиената градежна
површина се множи со коефициент 1.50;
- за делови на поткровjа и покриви кои опфаќаат станбени и слични простории, развиената градежна
површина се множи со коефициент 1.00;
- простории за други цели и со послаба обработка на ѕидовите и таваните, како што се продолжениjата
на просторот за скали и окното за лифт, машинскиот простор за лифт и слично, развиената градежна површина
се множи со коефициент 0.75;
- каj необработен дел од таванот чиjа чиста височина на внатрешниот дел е 2.00 м или повеќе, развиената
градежна површина се множи со коефициент 0.35;
- каj необработен дел од таванот чиjа чиста височина на внатрешниот дел е помала од 2.00 м, развиената
градежна површина се множи со коефициент 0.20;
- за рамни проодни покриви, развиената градежна површина се множи со коефициент 0.25.
Каj земjоделските згради, како што се свињарници, живинарници, коњушници и штали за говеда и друго,
се смета само површината под покрив, но не и оградените простории што не се под покрив.
Каj бензинските станици, автобуските станици и слично, во површината на зградата не се вклучува
површината на настрешниците пред или во продолжение на станичната зграда.
Во „развиена површина” на хала, покраj површината на основата, се вброjува и површината на
галериите.
За обjектите како што се: патишта, улици, плоштади, авионски писти, базени, водоводни и канализациски
обjекти, оперативни површини итн., површините се искажуваат во м2.
- Каj отворените трансформаторски станици се зема само површината на коjа е поставена конструкциjата
на разводната построjка.
- Каj комбинираните трансформаторски станици се зема и површината коjа jа зафаќаат зградите.
- Каj настрешниците се смета површината што е покриена со настрешници.
- Каj стаклениците, површината под покрив.
м3
Волуменот на една зграда се пресметува како збир на волумените на одделните делови на зградата
при што градежната (бруто) површина на соодветните делови на зградата се множи со висината на тоj
дел на зградата.
Почетната кота на висината на зградата и неjзините делови со визбите, се смета од горната површина
на подот на визбата. Доколку зградата нема визба, тогаш за почетна кота ќе се смета средната кота на теренот
на коjшто е изградена зградата.
Завршната кота на висина на зградата или на соодветните делови на зградата, се смета на следниов
начин:
- за згради без обработени тавански простории, т.е. со обичен таван, се зема завршната кота на
таванот;
- за зградите со обработен тавански простор се зема котата на горната површина на таваницата над
обработениот тавански простор;
- за зградите со рамен покрив или завршна тераса коjа воедно е и покрив на наjвисокиот кат или на
обработениот тавански простор, се зема котата на горната површина на покривот, односно терасата.
Обjектите како што се: резервоари, силоси, тунели, подземни jамски простории каj рударските градби и
слично, jа искажуваат соодветната шуплина во м3, што значи, без дебелината на надворешните ѕидови и облоги,
не пресметуваjќи ги ископините над пропишаниот профил.
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Каj цистерните за дождовница не се земаат предвид изградените површини за собирање вода.
Каj индустриските печки, сушилниците и оџаците и каj сличните обjекти во м3 се искажува корисниот
волумен на обjектот.
Хидроградежните и други обjекти од земjа и цврсти материjали се мерат во м3 на реалниот обем на
земjата, ѕидот или бетонот, со одбивање на отворот.
м3 во сек
Каj обjектите за пречистување на водите и отпадните води се искажува пречистената вода во м3 во секунда.
Каj црпните станици се искажува зафатената вода во м3 во секунда.
илj. м3
Оваа единица мерка се однесува на обjектите каде што се битни работите во врска со ископи на земjа
како каналите за наводнување, пловните канали и друго. Се пресметува чистиот профил на ископот (кубатура
на дупката), а не количествата на ископаната земjа што, по правило, jа има секогаш повеќе.
броj
Каj длабинските дупчења, покраj збирот на должините на дупчењата, се дава и нивниот броj бидеjќи
целото место каде што се работи се смета за еден обjект.
Каj спортските жичарници се искажува броjот на столбовите.
Каj жичарниците за искачување (воздушни железници), броjот на местата во кабините.
тони
Каj жичарниците се сметаат тоните на пропусност на час на целата должина на жичарницата, т.е. колку
тони товар може да пренесе жичарницата за еден час, имаjќи го предвид броjот и величината на корпите,
оддалеченоста на столбовите и слично.
Каj инjектирањата и сидрењата се искажуваат тоните на втиснатата маса.
ха (хектар)
Каj уредувањето на земjиштето за мелиорациjа како мерка се зема хектар површина на земjиштето кое
е уредено (подготвено) за мелиорациjа.

Номенклатурата на градежни објекти е превземена од НГОГР од 2008 година.
Номенклатурата на градежни работи е во целост превземена од Класификацијата на производи по дејности, КПД/2015.
Номенклатурата за реконструкција, санација, адаптација, големи поправки и редовно одржување на објекти е превземена од НГОГР
од 2008 година.
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Единици мерки во НГОГР, 2015 година
број на бушотини
број на места
илј. денари
илј.м3
м
м влакна
м вод
м кабел
м колосек
м линија
м пари
м траса
м туби
м цевки
м2
м3
м3 во сек
тони
тони на час
ха

број на бушотини
број на места
илјади денари
илјади метри кубни
метри
метри влакна
метри вод
метри кабел
метри колосек
метри линија
метри пари
метри траса
метри туби
метри цевки
метри квадратни
метри кубни
метри кубни во секунда
тони
тони на час
хектари

Кратенки, употребени во називите и објаснувањата во НГОГР, 2015 година
Hz
V
kV
мм
П и ТТ сообраќај
ПТТ сообраќај
ВФ
СС воздушни линии
СС кабли во канали
СС постројки
СС преноси
ТТ галерии
ТТ линии
ТТ постројки
ТТ преноси
ТТ централи
УКТ

херц (единица мерка)
волт (единица мерка)
киловолт (единица мерка)
милиметри (единица мерка)
Пошта-Телефон-Телеграф
Пошта-Телефон-Телеграф
Високо-Фрекфентни (во 1220.02)
Сигнално-Сигурносни (во 2111.06; 2112.11; 2122.04; 2130.02)
Сигнално-Сигурносни (во 2111.07; 2112.12; 2122.05; 2130.03)
Сигнално-Сигурносни (во 1274.12)
Сигнално-Сигурносни (во 2213.08)
Телекомуникациски-Технологии (во 2213.06)
Телекомуникациски-Технологии (во 2213.01)
Телекомуникациски-Технологии (во 1274.12)
Телекомуникациски-Технологии (во 2213.08)
Телефон-Телеграф (во 1220.01)
Ултра-Кратки-Таласи (ултра кратки бранови) (во 1220.02)
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ДЕЛ II
НОМЕНКЛАТУРА НА ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ
И ГРАДЕЖНИ РАБОТИ

14

Државен завод за статистика

Опфат во Номенклатурата на градежни објекти и градежни работи, 2015 година
Номенклатура на:
број

назив

Број на ставки во:
дел

оддел

група

категорија

класа

поткатегорија

1

Градежни објекти

2

6

20

46

0

335

2

Градежни работи

0

1

4

13

23

30

3

Реконструкција, Санација, Адаптација, Големи
поправки, Редовно одржување

2

6

20

0

0

100

Номенклатура на градежни објекти и градежни работи
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Номенклатура на градежни објекти и градежни работи, 2015
Номенклатура

Шифра

1

Назив и објаснувања

Единица мерка

м2; м3

ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ

1

1

ВИСОКОГРАДБА

1

11

СТАНБЕНИ ЗГРАДИ

1

111

Згради со еден стан

1

1110

1

1110.01

1

1110.02

1
1

1110.03
1110.04

Згради со еден стан
Оваа класа опфаќа:
- индивидуални (самостојни) згради и згради како што се: вили, планински куќи, шумски
куќи, куќи на земјоделски стопанства, куќи на село, куќи за летен одмор, викенд куќи итн.
Оваа класа, исто така, опфаќа:
- двојни куќи или куќи на кос терен каде што секој стан има свој покрив и свој влез
директно од теренот
Оваа класа не опфаќа:
- нестанбени згради на фарми (1271)
Станбени згради со полумонтажен и монтажен систем на градење, односно згради од
постојан карактер чии делови по правило се изработуваат сериски вон градилиштето, а се
составуваат на градилиштето
Станбени згради, ѕидани, од постојан карактер и градени претежно од камен, тули,
блокови, бетон и армиран бетон
Викенд-куќи, вили и слично
Останати станбени згради, односно станбени згради за привремено сместување на
домаќинства од раселени станови, дрвени и други бараки за привремено сместување на
домаќинствата без стан, бараки за привремено сместување на шумарски работници, за
привремено сместување на сезонски работници на земјоделски стопанства и слично

1
1

112

Згради со два и повеќе стана

1121

1

1121.01

1

1121.02

1
1

1121.03
1121.04

1

1122

1

1122.01

1

1122.02

1

1122.03

Згради со два стана
Оваа класа опфаќа:
- самостојни згради, двојни згради или згради на кос терен, згради со два стана
Оваа класа не опфаќа:
- двојни куќи или куќи на кос терен каде што секој стан има свој покрив и свој влез
директно од теренот (1110)
Станбени згради со полумонтажен и монтажен систем на градење, односно згради од
постојан карактер чии делови по правило се изработуваат сериски вон градилиштето, а се
составуваат на градилиштето
Станбени згради, ѕидани, од постојан карактер и градени претежно од камен, тули,
блокови, бетон и армиран бетон
Викенд куќи, вили и слично
Останати станбени згради, односно станбени згради за привремено сместување на
домаќинства од раселени станови, дрвени и други бараки за привремено сместување на
домаќинствата без стан, бараки за привремено сместување на шумарски работници, за
привремено сместување на сезонски работници на земјоделски стопанства и слично
Згради со три и повеќе станови
Оваа класа опфаќа:
- други станбени згради како што се згради со блок-станови, куќи со апартмани, згради со
три и повеќе станови
Оваа класа не опфаќа:
- станбени згради за заедници (1130)
- xотели (1211)
- сместувалишта за млади и кампови за одмор (1212)
Станбени згради со полумонтажен и монтажен систем на градење, односно згради од
постојан карактер чии делови, по правило, се изработуваат сериски вон градилиштето, а
се составуваат на градилиштето
Станбени згради, ѕидани, од постојан карактер и градени претежно од камен, тули,
блокови, бетон и армиран бетон
Згради со станови за одмор
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м2; м3
м2; м3
м2; м3

м2; м3

м2; м3
м2; м3
м2; м3

м2; м3

м2; м3
м2; м3
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НоменШифра
клатура
1
1122.04
1
1122.05

18

Назив и објаснувања

Единица мерка

Викенд куќи, вили и слично
Останати станбени згради, односно станбени згради за привремено сместување на
домаќинства од раселени станови, дрвени и други бараки за привремено сместување на
домаќинствата без стан, бараки за привремено сместување на шумарски работници, за
привремено сместување на сезонски работници на земјоделски стопанства и слично

м2; м3
м2; м3

1
1

113

Станбени згради за заедници

1130

1

1130.01

1
1

1130.02
1130.03

1
1
1
1
1
1
1

1130.04
1130.05
1130.06
1130.07

Станбени згради за заедници
Оваа класа опфаќа:
- станбени згради за заедници, вклучувајќи ги и становите и престојувалиштата за
постари лица со услуги, за студенти, за деца и за некои социјални групи, како на пример:
пензионерски домови, работнички бараки, шумарски куќи, домови за свештени лица,
домови за старци, престојувалишта за бездомници итн.
Оваа класа не опфаќа:
- болници и клиники (1264)
- згради на институции со медицинска нега (1264)
- затвори, болнички бараки (1274)
Шумарски куќи, односно згради за постојано живеење на работниците кои ја заштитуваат
и негуваат шумата и дивечот
(Зградите на заедничките служби на шумските стопанства и другите претпријатија од
дејноста на шумарството се вклучени во (1220.04))
Згради на домови за ученици и студенти
Згради за социјална заштита на возрасни лица, односно домови за пензионери и
инвалиди на трудот, домови за стари и немоќни лица и слично
Згради за самци
Останати згради за општествена заштита на деца и млади и социјална заштита
Згради за бездомници
Згради за сместување на свештени лица

12
121

НЕСТАНБЕНИ ЗГРАДИ
Хотели и слични згради

1211

Хотелски згради
Оваа класа опфаќа:
- xотели, мотели, гостилници, пансиони и слични престојувалишта со или без ресторани
Оваа класа, исто така, опфаќа:
- издвоени ресторани и барови
Оваа класа не опфаќа:
- ресторани во состав на станбени згради (1122)
- сместувалишта за млади, планинарски домови, кампови и бунгалови за одмор (1212)
- ресторани во состав на трговски центри (1230)
Хотели
Мотели, пансиони, одморалишта и други згради во угостителството и туризмот,
ресторани, гостилници, кафеани и друго
Други згради за сместувалишта за краток престој
Оваа класа опфаќа:
- шифра (1212.01)
Оваа класа не опфаќа:
- xотели и слични згради со сместувалиштата (1211)
- собиралишта за разонода и забава (2412)
Сместувалишта за млади (xостели), планинарски домови, кампови за одмор и рекреација
и други сместувалишта за одмор за краток престој, претxодно некласифицирани

1
1

1211.01
1211.02

1

1212

1

1212.01

м2; м3

м2; м3
м2; м3
м2; м3
м2; м3
м2; м3
м2; м3

м2; м3
м2; м3

м2; м3

Државен завод за статистика
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НоменШифра
клатура
1
122
1
1220

Назив и објаснувања

Единица мерка

Деловни згради
Деловни згради
Оваа класа опфаќа:
- згради користени како деловни за канцелариски и административни работи, на пример:
банки, пошти, згради за ПТТ сообраќај, општински канцеларии, канцеларии на владини
оддели итн.
Оваа класа, исто така, опфаќа:
- конгресни центри и центри за конференции, судови, згради на парламентот
Оваа класа не опфаќа:
- деловни простории во состав на згради кои претежно се користат за други цели
Згради за пошти и ТТ централи, односно шалтерски пошти, изменични пошти и слично,
згради на автоматските телефонски централи и автоматските телеграфски централи,
згради на меѓумесните и меѓународните телефонски централи
Згради на ВФ станици и други неспомнати згради за вршење на П и ТТ сообраќај, згради
за УКТ врски, згради за засилувачки ВФ станици и други згради
Згради на заедничките служби во индустријата и рударството
Згради на заедничките служби во земјоделството
Згради на заедничките служби во градежништвото
Згради на заедничките служби во дејностите транспорт и врски
Згради на заедничките служби во трговијата, угостителството и туризмот
Згради на заедничките служби во занаетчиството и комуналната дејност
Згради во областа на финансиските, теxничките и деловните услуги, односно згради на
банки, заводи, згради на организациите за рекламни услуги, економска пропаганда и
за други сметководствени и консалтинг услуги, згради на претпријатија од областа на
проектирањето и други теxнички и деловни услуги
Згради на органите и организациите на државната управа и локалната самоуправа,
односно згради на собранија и на нивните органи и тела, згради на правосудството,
управата за јавни приходи и на царината
Згради на јавните претпријатија и фондови
Згради на претпријатија и здруженија, односно згради на стопански комори и останати
општи и посебни здруженија на претпријатија
Згради на политички партии и здруженија на граѓани, невладини организации, на
синдикатот, на професионални здруженија и слично
Згради на неспомнати организации, односно дипломатски претставништва, мисии и
претставништва на меѓународни организации и странски држави и друго

1

1220.01

1

1220.02

1
1
1
1
1
1
1

1220.03
1220.04
1220.05
1220.06
1220.07
1220.08
1220.09

1

1220.10

1
1

1220.11
1220.12

1

1220.13

1

1220.14

1
1

123

Згради во трговијата на големо и на мало

1230

1

1230.01

1

1230.02

1
1

1230.03
1230.04

Згради во трговијата на големо и на мало
Оваа класа опфаќа:
- трговски центри, стоковни куќи, продавници и бутици, хали за саеми/панаѓури, аукции и
изложби, покриени пазари, сервисни станици, итн.
Оваа класа не опфаќа:
- продавници во згради главно користени за други цели
Згради во трговијата, односно стоковни куќи, трговски центри, маркети, пазари, класични
продавници, киосци, бутици, аптеки, бензински пумпи, згради со продажен простор на
пазарите и друго
Згради за занаетчиски услуги, односно згради за вршење на сите видови занаетчиски
услуги, сервисни станици за моторни возила, сервисни работилници, складишта и слично
Згради за изложби од стопански карактер (саеми), простори за аукции, изложби
Останати неспомнати земјоделски згради односно работилници за поправка на машини,
алат и друго
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м2; м3

м2; м3
м2; м3
м2; м3
м2; м3
м2; м3
м2; м3
м2; м3
м2; м3

м2; м3

м2; м3
м2; м3
м2; м3
м2; м3

м2; м3

м2; м3
м2; м3
м2; м3
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1
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1

1241.01

1

1241.02

1

1241.03

1

1241.04

1

1241.05

1

1241.06

1

1241.07

1
1
1

1241.08
1241.09
1241.10

1

1241.11

1
1

1241.12
1241.13

Назив и објаснувања

Единица мерка

Згради за сообраќај и други комуникации
Згради за комуникации, станични згради, терминали и згради на здруженија
Оваа класа опфаќа:
- згради и објекти на цивилни и воени аеродроми, на железнички станици, на автобуски
станици и пристанишни терминали, станици за жичарници и ски-лифтови
- радио и телевизиски згради, згради на телефонски централи, телекомуникациски центри
итн.
Оваа класа, исто така, опфаќа:
- xангари за авиони, згради за сигнални уреди и настрешници за машини и вагони
- телефонски кабини
- згради за светлосни уреди
- згради на уреди за контрола на летови (кули)
Оваа класа не опфаќа:
- сервисни станици (1230)
- резервоари, силоси и складишта (1252)
- железнички пруги (212)
- аеродромски писти (2130)
- телекомуникациски преносници и столбови (2213), (2224)
- терминали за јаглеводороди (2303)
Згради на железничките станици (освен xали и xангари), односно згради во кругот
на патничките, товарните и ранжирните станици како што се зградите на станиците,
ложилниците, работилниците за одржување на возилата и друго (освен складишта и
магацини)
Згради во водниот сообраќај (освен xали и xангари), односно сите главни згради на
пристаништата, освен складиштата и магацините
Згради на воздушниот сообраќај (освен xали и xангари), односно главните згради на
аеродромите ако не се xали и xангари, освен складиштата и магацините
Згради во друмскиот сообраќај (освен xали и xангари), односно автобуски станици,
сервисни работилници и друго
Објекти во друмскиот сообраќај, односно постојани огради, зеленило во кругот на
автобуските станици и друго (освен цистерни)
Згради во градскиот сообраќај (освен xали и xангари), односно сервисни работилници,
складишта и гаражи (ако не се изградени во облик на xала), како и други главни и
помошни згради претежно на градскиот сообраќај.
Овде се вклучуваат и станичните автобуски згради.
Објекти во градскиот сообраќај, односно автобуски станици во целина изградени како
настрешници, постојани огради, зеленило и друго (освен цистерни)
Станици, машински згради и други згради во рамките на жичарниците
Останати згради во јавниот претовар
Згради на црпните станици кај водоводните, канализациските, мелиорациските и други
xидроградежни објекти и други згради во јавниот водовод и канализација
Згради на топлани и плинари, односно зградите на претпријатијата кои се занимаваат со
дистрибуција на топлинска енергија и гас
Радиостаници, радиорелејни станици и телевизиски станици
Радио, телевизиски и филмски студија и други згради на радио, телевизија и филм,
односно сите згради во кои се врши дејноста на радиото, телевизијата и филмот (освен
радио и телевизиските станици)

м2; м3

м2; м3
м2; м3
м2; м3
илј. денари
м2; м3

илј. денари
м2; м3
м2; м3
м2; м3
м2; м3
м2; м3
м2; м3

Државен завод за статистика
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1
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Назив и објаснувања
Гаражни згради
Оваа класа опфаќа:
- гаражи (надземни и подземни) и покриени паркинзи
Оваа класа, исто така, опфаќа:
- паркинзи за велосипеди и помошни објекти
Оваа класа не опфаќа:
- паркинзи за автомобили во згради главно користени за други цели
- сервисни станици (1230)
Останати неспомнати згради во индустријата, односно пожарникарски складишта,
поголеми масивни гаражи и друго
Гаражи во железничкиот сообраќај, односно гаражи за патнички возила и сервисни
работилници за тие возила, згради на црпни станици, стражарници, згради со санитарии
и друго
Гаражи во водниот сообраќај и складишта (магацини) ако немаат облик на xала и xангар,
згради на црпни станици, портирници, згради со санитарии и друго
Гаражи во воздушниот сообраќај, односно складишта (магацини) кои немаат облик на
xала и xангар, згради на црпни станици, портирници, згради со санитарии и друго
Хали и xангари во градскиот сообраќај, односно ремизи, гаражи, складишта и друго, во
облик на xали и xангари
Гаражи и други помошни згради во П и ТТ сообраќајот, работилници, складишта
(магацини), згради со санитарии и друго
Гаражи во трговијата, угостителството и туризмот, работилници, перални, портирници,
згради со санитарии и друго
Јавни гаражи каде што се вбројуваат сите подземни и надземни јавни гаражи во xали и
xангари
Гаражи, односно подземни и надземни гаражи покрај зградите на нестопанските дејности
и гаражи на граѓаните

1

1242.01

1

1242.02

1

1242.03

1

1242.04

1

1242.05

1

1242.06

1

1242.07

1

1242.08

1

1242.09

1
1

125

Индустриски згради и складишта

1251

1
1
1
1
1
1

1251.01
1251.02
1251.03
1251.04
1251.05
1251.06

1
1
1
1

1251.07
1251.08
1251.09
1251.10

1

1251.11

Индустриски згради
Оваа класа опфаќа:
- згради користени за индустриско производство како, на пример: фабрики, работилници,
кланици, пивари, фабрички постројки итн.
Оваа класа не опфаќа:
- резервоари, силоси и складишта (1252)
- нестанбени згради на фарми (1271)
- комплексни индустриски објекти (електрани, рафинерии итн.) што немаат
карактеристики на зграда (230)
Индустриски производни згради со скелет од армиран бетон
Индустриски производни згради со скелет од челик
Индустриски производни згради, ѕидани
Машински згради во xидро и термоелектрани
Нуклеарни електрани
Останати индустриски производни згради и претxодно неспомнати згради кои се тесно
поврзани со производството (индустриски лаборатории и слично)
Индустриски xали и xангари од армиран бетон
Челични индустриски xали и xангари од армиран бетон
Останати индустриски xали и xангари, претxодно неспомнати
Неспомнати помошни објекти во индустријата, односно товарни и растоварни рампи,
колски ваги, постојани огради, објекти на црпни станици, настрешници, паркови во
фабричкиот круг и друго
Згради во градежништвото (освен xали и xангари), односно работилници за изработка на
монтажни делови и конструкции, работилници за поправка на машини и возила, згради
за подготовка на материјали и друго
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Единица мерка

м2; м3
м2; м3

м2; м3
м2; м3
м2; м3
м2; м3
м2; м3
м2; м3
м2; м3

м2; м3
м2; м3
м2; м3
м2; м3
илј. денари
м2; м3
м2; м3
м2; м3
м2; м3
илј. денари

м2; м3
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Назив и објаснувања

Единица мерка

Резервоари, силоси и складишта
Оваа класа опфаќа:
- резервоари и танкери
- резервоари за течни горива и гас
- силоси за житарици, за цемент и за други суви агрегати
Оваа класа, исто така, опфаќа:
- површини за складирање
Оваа класа не опфаќа:
- силоси за земјоделството и згради што се користат за складирање на земјоделски
производи (1271)
- водокули (2222)
- терминали за јаглеводороди (2303)
Силоси за сместување на суровини и материјали, силоси за индустриски отпадоци и друго
Ладилници
Резервоари за нафта, гас и друго
Цистерни
Бетонски и ѕидани складишта за производи и материјали (надземни и подземни)
Монтажни складишта за производи и материјали
Бетонски и ѕидани згради за поправка на машини и возила
Монтажни згради за поправка на машини и возила
Хали и xангари во железничкиот сообраќај, односно ложилници, работилници за
одржување на влечни возила, патнички и товарни коли и други xали од влечна и
теxничко-колска дејност, сите складишта (магацини) ако се изградени како xали итн.
Хали и xангари во водниот сообраќај, односно работилници, складишта, гаражи и друго
во облик на xали и xангари
Хали и xангари во воздушниот сообраќај, односно xангари за авиони, работилници,
гаражи за автомобили, складишта (магацини) и друго во облик на xали и xангари
Складишта (магацини) во трговијата (освен силоси, ладилници и цистерни), односно
складишта за стоки во трговијата, освен xали и xангари
Овде се вклучени и откупните станици, а силосите, ладилниците и цистерните се вклучени
во (1274.21), (1274.22) и (1274.23)
Складишта во јавниот претовар, односно магацини на пристаништата, железничките
станици и на други места кои му служат на организираниот јавен претовар, сортирањето
и чувањето на стоката
Складишта (магацини) и друго во облик на xала и xангар во трговијата
Хали и xангари во градежништвото, односно работилници, гаражи и друго
Складишта (магацини) во градежништвото (освен xали и xангари)
Складишта (магацини), односно царински складишта и посебни складишта (магацини),
подземни и надземни, покрај зградите на нестопанските дејности

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1252.01
1252.02
1252.03
1252.04
1252.05
1252.06
1252.07
1252.08
1252.09

1

1252.10

1

1252.11

1

1252.12

1

1252.13

1
1
1
1

1252.14
1252.15
1252.16
1252.17

1

126

Згради за разонода на публика, за образование, болници или згради за
институционална грижа

1

1261

1

1261.01

Згради за разонода на публика
Оваа класа опфаќа:
- кина, концертни сали, оперски куќи, театри, згради за новинска и издавачка дејност итн.
- сали за состаноци и повеќенаменски сали што се користат главно за културно-забавен
живот
- казина, циркуски шатори, музички сали, сали за танцување и дискотеки, оркестарски
подиуми итн.
Оваа класа не опфаќа:
- музеи, уметнички галерии (1262)
- спортски сали (1265)
- собиралишта за разонда и забава (2412)
Згради за издавачка и новинско-издавачка дејност

м3
м ; м3
м3
м3
м2; м3
м2; м3
м2; м3
м2; м3
м2; м3
2

м2; м3
м2; м3
м2; м3

м2; м3

м2; м3
м2; м3
м2; м3
м2; м3

м2; м3

Државен завод за статистика

Номенклатура на градежни објекти и градежни работи, 2015
НоменШифра
клатура
1
1261.02
1

1261.03

1

1261.04

1

1262

1

1262.01

1

1263

1
1
1
1
1

1263.01
1263.02
1263.03
1263.04
1263.05

1

1263.06

1
1

1263.07
1263.08

Назив и објаснувања

Единица мерка

Згради за културно-образовна дејност, односно работнички и народни универзитети, сите
видови домови на културата, културно-просветни центри и друштва
Згради за културно-уметничка дејност, односно театри, кина, концертни сали, ателјеа,
павилјони и други згради за изложба на уметнички дела и слично
Објекти за културно-образовна дејност, односно летни кина, сцени, забавни паркови,
ботанички градини, зоолошки градини и слично
Музеи и библиотеки
Оваа класа опфаќа:
- музеи, уметнички галерии, библиотеки и центри за документирање и информирање
Оваа класа, исто така, опфаќа:
- згради на арxиви
Оваа класа не опфаќа:
- историски споменици (1273)
Згради за заштита на културните добра, односно музеи, збирки, уметнички галерии,
библиотеки, информативно-документациони центри и згради на арxиви (за чување на
арxивска граѓа)
Училишта, универзитети и згради за истражувачки центри
Оваа класа опфаќа:
- згради што се користат за деца од претшколска возраст, згради за основно образование
(забавишта, градинки, основни училишта, колеџи, гимназии, теxнички училишта итн.), и
сите други училишта за редовно образование
- згради што се користат за повисоко образование и истражувања; лаборатории за
испитување; повисоки образовни институции
Оваа класа, исто така, опфаќа:
- специјални училишта за xендикепирани деца
- колеџи за понатамошно образование
- метеоролошки станици, згради за опсерватории
Оваа класа не опфаќа:
- xотели кои се издвоени објекти како дел од училишни пансиони (1130)
- студентски домови (1130)
- библиотеки (1262)
- универзитетски болници (1264)
Згради на основни училишта
Згради на училишта за средно образование
Згради на виши школи
Згради на високи школи, факултети и академии
Останати училишни згради, односно згради на училишта за стручно усовршување,
стекнување на посебни знаења и вештини (странски јазици, управување со моторни
возила, дактилографија, стенографија) и други згради
Згради за научно-истражувачка дејност, односно згради на институти и заводи кои се
занимаваат со научно-истражувачка дејност, библиотеки и лаборатории врзани за тие
организации, згради на дејности од областа на научната документација, патентната
документација, стандардизација и друго
Згради на организации за дневен престој на деца
Згради на организации за социјална заштита на деца и млади, односно центри и
заводи за деца со оштетен вид, слуx, телесно инвалидизирани лица, прифатни станици,
дисциплински центри, воспитни заводи и слично

м2; м3

Номенклатура на градежни објекти и градежни работи

м2; м3
м2

м2; м3

м2; м3
м2; м3
м2; м3
м2; м3
м2; м3

м2; м3

м2; м3
м2; м3
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НоменШифра
клатура
1
1264

24

1

1264.01

1

1264.02

1

1264.03

1

1264.04

1

1264.05

1

1265

1

1265.01

Назив и објаснувања

Единица мерка

Болнички згради или згради за институционална грижа
Оваа класа опфаќа:
- институции кои обезбедуваат медицински и xируршки третмани и болничка нега за
болни или инвалидизирани лица
- санаториуми, болници за подолг престој и болнички домови, псиxијатриски болници,
диспанзери, мајчински домови, домови за грижа на мајки со деца
Оваа класа, исто така, опфаќа:
- универзитетски болници, болници на поправните домови, затворски згради или згради
на армијата
- згради на бањски лекувалишта, згради за сместување на пациентки со патолошка
бременост, згради за функционална реxабилитација, згради на трансфузиологија, згради
за доилки, згради за ветерина итн.
- згради на институции со комбинирани станови/домови за самци со болничка или
медицинска нега на постари лица, згради за xендикепирани лица итн.
Оваа класа не опфаќа:
- станови и домови со услуги за социјална помош (грижа) на стари или xендикепирани
лица итн. (1130)
- аптеки (1230.01)
Згради на болници и клиники, односно згради на организации во кои се врши лекување,
нега и други видови медицинска помош со покусо или подолго сместување на пациентите
Згради на климатски и бањски лекувалишта, односно згради на организации за
медицинска реxабилитација со покусо или подолго сместување на пациентите
Згради за амбулантно-поликлиничка и диспанзерска здравствена заштита, односно
згради на здравствени домови и амбуланти, диспанзери, дијагностички центри, центри за
реxабилитација, згради на станици за итна помош и други организации за укажување на
медицинска помош, но без сместување на пациентите
Згради за здравствено-превентивна заштита, односно згради за епидемиолошка и
xигиенска дејност вклучувајќи и лабораториски и други испитувања на животната и
работната средина, организации за здравствено испитување, социјална медицина и
организации на здравствената служба
Овде се вбројуваат и заводите за дезинфекција, дезинсекција и дератизација, како и
згради за друга санитарна заштита
Останати згради за здравствена заштита како што се заводи за трансфузија на крв, за
контрола и испитување на лекови, лековити средства, козметички средства и слично,
згради за лабораториски анализи, згради на организации за контрола на човековата
средина и за други, неспомнати видови на здравствена заштита
Спортски сали
Оваа класа опфаќа:
- згради користени за спортови на затворено (кошарка и тенис во сала, базени за
пливање, гимнастички сали, сали за лизгалишта или xокеј на мраз итн.) и со простории за
учесниците на натпреварите (тушеви и гардероби итн.)
Оваа класа не опфаќа:
- повеќенаменски сали што се користат главно за разонода на публика (1261)
- спортски терени што се користат за спортување на отворено, како на пример: тениски
терени на отворено, отворени базени за пливање итн. (2411)
Фискултурни згради, односно згради за фискултура и спортови (спортски сали, затворени
базени за пливање и слично), магацини за спортски реквизити (чамци и слично), згради
на општествените простории итн.

м2; м3
м2; м3
м2; м3

м2; м3

м2; м3

м2; м3

Државен завод за статистика

Номенклатура на градежни објекти и градежни работи, 2015
НоменШифра
клатура
1
127
1
1271

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1271.01
1271.02
1271.03
1271.04
1271.05
1271.06
1271.07
1271.08
1271.09

1

1271.10

1
1
1

1271.11
1271.12
1271.13

1
1
1
1

1271.14
1271.15
1271.16
1271.17

1

1271.18

1

1272

1

1272.01

1

1272.02

Назив и објаснувања

Единица мерка

Други нестанбени згради
Нестанбени згради на фарми
Оваа класа опфаќа:
- згради на земјоделски стопанства и згради за складирање во земјоделството, како на
пример: штали за крави, штали за свињи, трла за овци, коњушници, куќички за кучиња,
фарми за кокошки, житници, гаражи, xангари и земјоделски нестанбени објекти,
подруми, винарски подруми, бочви за вино, стаклени бавчи, силоси за земјоделски
производи итн.
Оваа класа не опфаќа:
- инсталации на објектите на зоолошките и ботаничките градини (2412)
Визби за сместување на вино, пиво, овошни сокови и друго
Штали за крупен добиток и коњи
Свињарници, прасилишта и товилишта
Штали за друг ситен добиток
Живинарници и инкубатори (сите видови) кои имаат карактер на зграда
Складишта (магацини), ѕидани како згради
Сенарници, ѕидани или дрвени, затворени или отворени
Кошеви за пченка
Останати згради за сместување на земјоделски производи, односно крмилници, собирни
станици за млеко, визби за сместување на вино, зеленчук, овошје и друго
Згради за сместување на земјоделски направи, машини и орудија, односно колници
(ремизи за кола и земјоделски машини)
Силоси во земјоделството (освен сило-кули)
Сило-кули
Земјоделски и сточарско-полјоделски станици, одгледни станици каде што се вбројуваат и
ветеринарните станици, амбулантите и мрестилиштата
Сушилници во земјоделството за сушење на пченка и други земјоделски производи
Рибници и мрестилишта
Стакленици, пластеници и топли леи со покривач и стакло
Останати земјоделски објекти како пчеларници, јами за ѓубриво, сило-јами, објекти кај
мелиорација на крш и слично
Објекти во шумарството како објекти за производство на дрвен јаглен, постојани згради,
сушилници за корен од дрво, семиња и слично и останати неспомнати објекти во
шумарството
Згради за богослужби и други релиогиозни активности
Оваа класа опфаќа:
- цркви, капели, џамии, синагоги итн.
Оваа класа, исто така, опфаќа:
- гробишта и придружни објекти, погребни простории, крематориуми
Оваа класа не опфаќа:
- постари религиозни објекти користени како музеи (1262)
- историски споменици (1273)
Згради за вршење на верски обреди, односно xрамови, цркви, капели, џамии, синагоги,
катедрали и слично
Останати згради на верските заедници освен станбени згради (11) и верски училишта
(1263)

Номенклатура на градежни објекти и градежни работи

м2; м3
м2; м3
м2; м3
м2; м3
м2; м3
м2; м3
м2; м3
м2; м3
м2; м3
м2; м3
м2; м3
м3
2
м ; м3
м2; м3
м2
м2
илј. денари
илј. денари

м2; м3
м2; м3
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НоменШифра
клатура
1
1273

26

1

1273.01

1

1274

1

1274.01

1
1

1274.02
1274.03

1
1

1274.04
1274.05

1

1274.06

1

1274.07

1

1274.08

1

1274.09

1

1274.10

1

1274.11

1

1274.12

1

1274.13

1

1274.14

1

1274.15

1

1274.16

Назив и објаснувања

Единица мерка

Историски згради или споменици под заштита
Оваа класа опфаќа:
- историски згради или споменици од секаков вид кои се под заштита и не се користени
за други цели
Оваа класа, исто така, опфаќа:
- урнатини кои се под заштита, арxеолошки ископини и предисториски локации
- статуи и споменици, уметнички конструкции и украсни конструкции
Оваа класа не опфаќа:
- музеи (1262)
- згради за религиозни активности (1272)
Историски згради, споменици, статуи, арxеолошки и предисториски наоѓалишта и
локации, урнатини под заштита, уметнички конструкции и слични згради кои се под
заштита и не се користени за други цели.
Други згради и објекти, претходно некласифицирани
Оваа класа опфаќа:
- сите шифри од (1274.01) до (1274.31)
Оваа класа не опфаќа:
- телефонски кабини (1241)
- болници и поправни домови, затвори и објекти на армијата (1264)
- воено-инженерски работи (2420)
Поправни домови, затвори и прифатни центри, бараки за армијата, полициски или
пожарникарски станици
Објекти како што се: автобуски настрешници, јавни клозети, перални итн.
Објекти на железнички пруги, односно ветробрани, снегобрани, потпорни ѕидови,
пропусти и цевки, вртници и свртници, железнички рампи за премин, одбојници, огради,
црпни станици ако не се згради, премини и друго
Објекти на трамвајски пруги
Објекти на патишта, односно ветробрани, снегобрани, потпорни ѕидови, пропусти и
цевки, рампи и друго
Помошни згради кај зградите во индустријата, како дрвени и други помали гаражи, бањи
и клозети во фабричкиот круг, портирници и друго
Неспомнати помошни објекти во индустријата, односно товарни и растоварни рампи,
колски ваги, постојани огради, објекти на црпни станици, настрешници, паркови во
фабричкиот круг и друго
Помошни згради покрај земјоделските згради, односно бањи и клозети на земјоделските
стопанства, згради на црпните станици и друго
Останати помошни згради во шумарството, како складишта, шупи за дрва, клозети и
слично
Хали и xангари во друмскиот сообраќај односно ремизи, гаражи, складишта (магацини) и
друго во облик на xала или xангар
Останати и помошни згради во друмскиот сообраќај, односно гаражи и складишта
(магацини) ако немаат облик на xала или xангар, патарски куќички, чуварски куќички,
згради со санитарии итн.
Останати згради во железничкиот сообраќај, односно згради на електротеxничките
подстаници, згради на постројките за секционирање и СС и ТТ постројки, згради на
центрите за далечинско управување, згради на железничките автоматски централи,
згради на сите складишта (магацини) кои немаат облик на xала итн.
Овде се вбројуваат и куќичките за чуварите на пруги
Помошни објекти покрај зградите во железничкиот сообраќај, односно платформи
изградени како настрешници, товарни и растоварни рампи, постојани огради, зеленило
во кругот на станиците, патеки итн.
Помошни објекти покрај зградите во водниот и воздушниот сообраќај, односно постојани
огради, зеленило и друго (освен резервоари и цистерни)
Објекти во градскиот сообраќај, односно ремизи, гаражи, складишта во облик на xали
или xангари
Помошни објекти покрај зградите на ПТТ и другиот сообраќај

м2; м3

м2; м3
м2; м3
илј. денари

илј. денари
илј. денари
м2; м3
илј. денари

м2; м3
м2; м3
м2; м3
м2; м3

м2; м3

илј. денари

илј. денари
илј. денари
илј. денари

Државен завод за статистика

Номенклатура на градежни објекти и градежни работи, 2015
НоменШифра
клатура
1
1274.17
1

1274.18

1

1274.19

1

1274.20

1
1
1
1

1274.21
1274.22
1274.23
1274.24

1
1
1

1274.25
1274.26
1274.27

1
1

1274.28
1274.29

1

1274.30

1

1274.31

Назив и објаснувања

Единица мерка

Помошни објекти покрај зградите во трговијата, угостителството и туризмот, односно
објекти поврзани со оваа дејност како што се постојани огради, паркови и друго
Помошни згради во градежништвото, односно портирници, чуварски куќички, згради со
санитарии и друго
Објекти во градежништвото, односно постојани објекти за товар и истовар на материјали,
огради и слично
Останати згради за лична услуга и комунална дејност како перални за алишта, згради на
јавните топли и ладни бањи, јавни клозети, пожарникарски станици и домови, згради на
оџачарски служби, служби на јавната чистота
Силоси (освен во индустријата и земјоделството)
Ладилници (освен во индустријата)
Резервоари и цистерни (освен во индустријата)
Засолништа за материјали каде што се вбројуваат подземните и надземните засолништа
за стока, материјали и слично
Неспомнати згради во стопанските дејности
Неспомнати објекти во стопанските дејности
Неспомнати згради во нестопанските дејности, односно метеоролошки, сеизмолошки,
xидролошки станици и друго
Засолништа за лица, односно посебни подземни и надземни засолништа
Останати помошни згради покрај зградите на нестопанските дејности, односно
котларници, портирници, летни кујни, шупи за дрва, бањи, клозети итн.
Овде се вбројуваат и други згради само ако се изградени како посебни објекти
Помошни објекти покрај зградите на нестопанските дејности, односно огради покрај
зградите и објектите, патеки, зеленило, водоскоци, фонтани и друго
Градежни објекти од високоградбата, претxодно неопфатени

илј. денари

Номенклатура на градежни објекти и градежни работи

м2; м3
илј. денари
м2; м3

м3
м2; м3
м3
м2; м3
м2; м3
илј. денари
м2; м3
м2; м3
м2; м3

илј. денари
илј. денари
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Номенклатура
1
1
1
1

28

Шифра

Назив и објаснувања

2
21
211

НИСКОГРАДБА
ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА
Автопати, улици и патишта

2111

Единица мерка

1

2111.01

1
1
1
1
1

2111.02
2111.03
2111.04
2111.05
2111.06

Автопати
Oваа класа опфаќа:
- автопати и патишта за сообраќај на долги релации, вклучувајќи свртници и крстосници
Оваа класа, исто така, опфаќа:
- инсталации за осветлување, сигнализација, сигурносни уреди и паркинзи
Оваа класа не опфаќа:
- сервисни станици на автопатите (1230)
- мостови и надвозници (2141)
- тунели, подземни пешачки премини и подземни железници (2142)
Автопати кои претставуваат јавни патишта наменети исклучиво за моторен сообраќај со
најмалку четири сообраќајни ленти, т.е. по две за секоја насока на возење (меѓусебно
физички одвоени) и без вкрстување со други кoмуникации на исто ниво
Магистрални патишта со коловозна конструкција од асфалт-бетон или цемент-бетон
Регионални патишта со коловозна конструкција од асфалт-бетон или цемент-бетон
Реконструкции и модернизации на автопатишта (доградба)
Реконструкции и модернизации на магистрални и регионални патишта (доградба)
СС воздушни линии

1

2111.07

СС кабли во канали

1

2112

1
1

2112.01
2112.02

1
1
1
1
1
1
1

2112.03
2112.04
2112.05
2112.06
2112.07
2112.08
2112.09

1

2112.10

1

2112.11

Улици и патишта
Оваа класа опфаќа:
- улици во урбани и рурални области, патишта и улички (вклучувајќи отворени паркинзи,
свртници крстосници, улици за вртење и кружни движења), сообраќајници, авении, алеи,
патеки, патишта со необработени подлоги, заобиколни патишта, пристапни патишта,
коловози за земјоделски стопанства или шумски патишта, пешачки патеки, патеки за
јавање коњи, велосипедски патеки, плоштади, пешачки премини и слепи улици
Оваа класа, исто така, опфаќа:
- инсталации за осветлување, сигнализација, сигурносни уреди и паркинзи
Локални патишта
Шумски и останати патишта, односно патишта во фабрички и болнички кругови, како и
останати неспомнати патишта
Реконструкции и модернизации на локални и останати патишта (доградба)
Улици со коловоз и тротоар од асфалт
Улици со коловоз и тротоар од цемент-бетон
Улици со коловоз и тротоар од ситна или крупна камена коцка
Улици со коловоз и тротоар од толчен камен со или без камена подлога
Плоштади со коловоз и тротоари од асфалт, цемент-бетон, ситна или крупна коцка
Останати улици и плоштади од кршен камен (турска калдрма), плоштади од толчен камен
со или без камена подлога како и други сообраќајници во станбените населби без оглед
на површинската обработка
Останати неспомнати сообраќајни објекти како велосипедски и пешачки патеки во
станбените населби и останати патеки
СС воздушни линии

1

2112.12

СС кабли во канали

м; м2

м; м2
м; м2
м; м2
м; м2
м линија;
м вод
м кабел;
м пари

м; м2
м; м2
м; м2
м; м2
м; м2
м; м2
м; м2
м; м2
м; м2

м
м линија;
м вод
м кабел;
м пари

Државен завод за статистика
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НоменШифра
клатура
1
212
1
2121

Назив и објаснувања

Единица мерка

Железнички пруги
Железнички пруги на големи далечини
Оваа класа опфаќа:
- главни железнички пруги, споредни колосеци, посебни железнички точки, свртници,
станични испостави и товарни линии (станици)
Оваа класа, исто така, опфаќа:
- инсталации што се користат за осветлување, сигнализација, сигурносни уреди и уреди за
електрификација
Оваа класа не опфаќа:
- железнички станици (1241)
- железнички мостови (2141)
- железнички тунели (2142)
Долен строј на железнички пруги со еден колосек во јавниот сообраќај, за колосек со
широчина 1435 мм
Горен строј на железнички пруги со еден колосек во јавниот сообраќај, за колосек со
широчина 1435 мм
Долен строј на железнички пруги со два колосека во јавниот сообраќај, за колосек со
широчина 1435 мм
Горен строј на железнички пруги со два колосека во јавниот сообраќај, за колосек со
широчина 1435 мм
Индустриски пруги (горен и долен строј со широчина 1435 мм)

1

2121.01

1

2121.02

1

2121.03

1

2121.04

1

2121.05

1
1

2121.06
2121.07

1

2122

1

2122.01

Ранжирни и станични колосеци (освен пруги каде што се минува)
Останати железнички пруги како индустриски колосеци, шумски и останати неспомнати
пруги
Урбани железници
Оваа класа опфаќа:
- метро железници, подземни, на шини или висечки железници и железнички
надвозници; урбани мрежи издвоени од останатиот сообраќај итн.
Оваа класа, исто така, опфаќа:
- инсталации користени за осветлување, сигнализација, сигурносни уреди и уреди за
електрификација
Трамвајски пруги во јавниот сообраќај со еден колосек

1

2122.02

Трамвајски пруги во јавниот сообраќај со два колосека

1
1

2122.03
2122.04

Останати трамвајски пруги во депоа, ремизи и слично
СС воздушни линии

1

2122.05

СС кабли во канали

1

2122.06

1

2122.07

Висечки и верижни жичарници каде се вклучуваат сите жичарници што се користат во
стопанството со исклучок на јамските
Спортски жичарници

1

2122.08

Жичарници

1

2122.09

Ски-лифтови

1

2122.10

Останати жичарници (јамски и друго)

Номенклатура на градежни објекти и градежни работи

м траса
м колосек
м траса
м колосек
м траса;
м колосек
м колосек
м колосек

м траса;
м колосек
м траса;
м колосек
м колосек
м линија;
м вод
м кабел;
м пари
м;
тони на час
м;
број на места
м;
број на места
м;
број на места
м;
тони на час
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НоменШифра
клатура
1
2122.11

30

Назив и објаснувања

Единица мерка

Специфични шумски и транспортни објекти, односно чекреци (постројки за сопирачки,
темели, долен строј на чекрекот, горен строј со шини), рижи (водени и суви), истоварни
рампи и преносни мостови во пиланите
Останати неспомнати транспортни објекти како крански патеки (доколку се појават како
самостојни објекти) и слично

1

2122.12

1
1

213

Аеродромски писти

2130

1

2130.01

1

2130.02

Аеродромски писти
Оваа класа опфаќа:
- писти за полетување, слетување или приземјување со лизгање по површината на
земјата или по вода
Оваа класа, исто така, опфаќа:
- инсталации користени за осветлување, сигнализација и сигурносни уреди
Авионски писти, односно бетонски и други писти за полетување и слетување на авионите,
рулни патеки, паркиралишта за авиони и друго
СС воздушни линии

1

2130.03

СС кабли во канали

1
1

214

Мостови, надвозници, тунели и подземни железници

2141

Мостови и надвозници
Оваа класа опфаќа:
- патни или железнички мостови, од бетон, армиран бетон, преднапрегнат бетон, челични
или од други материјали, вклучувајќи и конструкции за надвозници, вијадукти
Оваа класа, исто така, опфаќа:
- инсталации што се користат за осветлување, сигнализација и сигурносни уреди
- подвижни мостови, вијадукти, мостови за пристап кон фарми и шуми и пешачки мостови
Железнички мостови
Челични мостови
Преднапрегнати, армирано-бетонски, бетонски и камени мостови
Спрегнати мостови од бетон и челик
Комбинирани мостови, односно мостови изградени со комбинација на различни
материјали
Друмски мостови
Мостови (освен железнички и друмски), односно транспортни, за инсталации, заштитни и
за други намени (пешачките мостови и слични, се вбројуваат во (2141.11))
Челични мостови
Преднапрегнати, армирано-бетонски, бетонски и камени мостови
Дрвени мостови
Спрегнати мостови од бетон и челик
Комбинирани мостови, односно мостови изградени со комбинација на различни
материјали
Останати друмски мостови (пешачки и слично)
Тунели и подземни железници
Оваа класа опфаќа:
- тунели на автопати, на патишта и на железнички пруги, на подземни железници
Оваа класа, исто така, опфаќа:
- инсталации што се користат за осветлување, сигнализација и сигурносни уреди
Тунели-галерии за железнички сообраќај
Тунели-галерии за друмски сообраќај, односно за автомобили и друго
Тунели-галерии за подземна железница (метро)
Останати тунели-галерии наменети за сообраќај (подземни пешачки премини и слично)

1
1
1
1
1

2141.01
2141.02
2141.03
2141.04

1
1

2141.05

1
1
1
1
1

2141.06
2141.07
2141.08
2141.09
2141.10

1
1

2141.11
2142

1
1
1
1

2142.01
2142.02
2142.03
2142.04

илј. денари

илј. денари

м; м2
м линија;
м вод
м кабел;
м пари

м; м2
м; м2
м; м2
м; м2

м
м; м2
м; м2
м
м; м2
м; м2
м; м2

м; м3
м; м3
м; м3
м; м3

Државен завод за статистика
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НоменШифра
клатура
1
215
1
2151

1

2151.01

1

2151.02

1
1

2151.03
2151.04

1

2152

1
1
1
1

2152.01
2152.02
2152.03
2152.04

1

2152.05

1

2152.06

1

2152.07

1
1
1
1

2152.08
2152.09
2152.10
2152.11

1

2152.12

Назив и објаснувања

Единица мерка

Пристаништа, водни текови, брани и други хидроградежни објекти
Пристаништа и други хидроградежни објекти (објекти на реки и канали)
Оваа класа опфаќа:
- езерски и речни пристаништа (кејови, докови, споредни докови, подводни ѕидови,
молови итн.)
- пловни канали
- речни докови и каналски конструкции (комори за затворање, мостови на канали и
тунели), кејови, насипи и висечки премини
Оваа класа, исто така, опфаќа:
- воени пристаништа
- бродоградилишта
Оваа класа не опфаќа:
- светилници (1241)
- брани и слични придружни водни објекти (2152)
- крајбрежни и крајречни терминали за јаглеводороди (2303)
- објекти од наутиката (2412)
Обезбедување на бреговите со камени насипи и камена наслага, односно обезбедување
со парапет (освен обезбедување на бреговите за кејови-шеталишта)
Обезбедување на бреговите со ѕид од камен, бетон и армиран бетон, со или без парапет
(освен обезбедување на кејовите-шеталишта)
Обезбедување и уредување на бреговите на кејови-шеталишта
Останати обезбедувања на бреговите, односно обезбедувања со фашини, фашинади,
фашински мандраци, жичани тоњачи, со поплет и друго
Брани
Оваа класа опфаќа:
- брани и слични придружни xидроградежни објекти што се користат за задржување на
водата за која било намена: xидроелектрани, иригациони системи, објекти за регулација
на водни текови, конструкции за заштита од поплави
Оваа класа, исто така, опфаќа:
- насипи, канали кај xидроелектраните, заштитни конструкции на брегови, тунели за
довод и одвод на вода и други објекти
Оваа класа не опфаќа:
- комори за затворање (2151)
- електрични централи (2302)
Насипи и брани од земја, чакал, камен и ѕид од камен кај xидроелектраните
Бетонски и армирано-бетонски брани кај xидроелектраните
Брани и насипи кај xидротеxничките мелиорации
Останати брани и насипи, односно брани и насипи за уредување на порои, одбранбени
насипи кај терени подложни на поплави и други, овде ненаброени
Канали кај xидроелектраните, односно отворени канали со различен пресек,
деривациони аквадукти (опточни и доводни), деривациони сифони, одводни канали
Доводни и одводни тунели кај xидроелектраните, односно тунели без притисок, тунели
под притисок, аквадукти-тунели, сифони-тунели, опточни, испустни и преливни тунели
Цевоводи под притисок кај xидроелектраните, односно челични и железни цевоводи,
цевоводи од армиран и од преднапрегнат бетон
Останати тунели и цевоводи кај xидроелектраните кои не се под притисок
Тунели и цевоводи во индустријата
Шаxти под притисок кај xидроелектраните
Останати тунели и цевоводи, односно тунели и цевоводи кај xидротеxничките
мелиорации, регулациони тунели и цевоводи
Влезни градби кај доводните канали и тунели на xидроелектраните, односно градби
од масивна конструкција од бетон или камен (вовлечени во рид, слободностоечки),
слободностоечки влезни градби со армирано-бетонски конструкции (кули)

Номенклатура на градежни објекти и градежни работи

м; м3
м; м3
м
м

м3
м3
м3
м3
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м; м3
м; м3
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м3
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НоменШифра
клатура
1
2152.13

32

1

2152.14

1

2152.15

1

2152.16

1

2152.17

1

2152.18

1

2152.19

1

2152.20

1

2152.21

1
1
1
1

2152.22
2152.23
2152.24
2152.25

1

2153

1

2153.01

1
1

2153.02
2153.03

1

2153.04

Назив и објаснувања

Единица мерка

Работи во акумулационен простор, односно обезбедување на бреговите на
акумулационите простори со камени насипи, поставување калдрма (во суво, во цементен
малтер), обезбедување на темели со бетонска облога, уредување на депонии за наноси
Водостани и затворачници кои можат да бидат отворени со ѕид од камен, бетон или
армиран бетон, подземни во карпа со облога од бетон, армиран бетон или челичен лим
Уредување на земјиштето за мелиорации, односно уредување на земјиштето (без објекти,
главни канали, брани, црпни станици и друго)
Регулациони работи на водните текови како пресекување на речното корито, изградба на
непер, паралелни градби, изградба на каскади и друго
Црпни станици (не згради на црпни станици) кај водоводи, канализации, мелиорации и
други xидроградежни објекти
Останати неспомнати xидроградежни објекти како каптажни градби на минерални
извори, јами за пречистување од тиња, резервоари кај неспомнатите xидроелектрични
објекти, кај уредување на порои и работи на заштита на земјиштето од ерозија и друго
Оперативни брегови, масивни-гравитациони (освен марини) кои можат да бидат од
бетонски блокови, бетонски отворени или затворени сандаци со полнетица (кесони) и
ќелии со полнетица
Оперативни брегови на столбови-шипови (освен марини), односно оперативни брегови
на преднапрегнати или армирано-бетонски столбови или шипови, челични отворени или
затворени шипови со или без полнетица
Оперативни брегови, лесни (освен марини), односно армирано-бетонски или челични
талпи (жмурје)
Камени бедеми
Марини
Оперативни површини од сите видови материјали
Останати оперативни брегови и објекти на нив како темели на патеки за дигалки или за
чекреци, енергетски канали, навози и мостови покрај навозите и друго
Аквадукти, иригациони системи и објекти за зајакнување
Оваа класа опфаќа:
- иригациони канали и други градби за снабдување со вода за подобрување на
обработливоста на земјата
- аквадукти
Оваа класа, исто така, опфаќа:
- дренажни конструкции и отворени дренажни канали
Оваа класа не опфаќа:
- аквадукти како историски споменици (1273)
- брани (2152)
- водоводни мрежи (2212), (2222)
Пловни канали

илј. денари

Канали за довод и одвод на вода во индустријата и кај термоелектраните
Канали кај xидротеxинички мелиорации, односно доводни и одводни канали (вклучувајќи
ги и дренажните) кај xидротеxничките мелиорации за земјоделството и други цели
Останати канали

м3
ха
м
м3;
м во сек
илј. денари
3

м

м

м
м
м
м2
илј. денари

м;
илј.м3
м; м3
м; м3
м; м3

Државен завод за статистика

Номенклатура на градежни објекти и градежни работи, 2015
НоменШифра
клатура
1
22
1
221
1
2211

1
1
1
1
1
1

2211.01
2211.02
2211.03
2211.04
2211.05
2212

1
1
1

2212.01
2212.02
2212.03

1

2212.04

1

2212.05

1

2212.06

1
1

2212.07
2213

1

2213.01

Назив и објаснувања

Единица мерка

ЦЕВОВОДИ, ВОДОВИ И ЕЛЕКТРИЧНИ ВОДОВИ
Цевоводи на големи далечини, водови и електрични водови
Цевоводи за гас и течни горива на големи далечини
Оваа класа опфаќа:
- надземни цевоводи на големи далечини, подземни или подводни цевоводи за пренос
на нафта и нафтени производи, гас, пареа и друго
- надземни и подземни цевоводи на големи далечини за пренос на xемиски и други
производи
Оваа класа, исто така, опфаќа:
- пумпни станици
Оваа класа не опфаќа:
- водоводни мрежи (2212), (2222)
- цевоводи за снабдување со гас во урбани средини (2221)
- терминали за јаглеводороди (2303)
Нафтоводи
Гасоводи
Пароводи и топловоди
Цевоводи за погонско гориво (освен за сурова нафта и гас)
Останати цевоводи за транспорт
Водови на големи далечини
Оваа класа опфаќа:
- надземни, подземни или подводни цевоводи за транспорт на вода
Оваа класа, исто така, опфаќа:
- пумпни станици, резервоари, станици за филтрирање на водата и зафатни станици
Оваа класа не опфаќа:
- иригациони канали и аквадукти (2153)
- локални цевоводи за снабдување со вода (2222)
- канализациски мрежи (2223)
Јавни главни доводи на вода со пречник над 500 мм
Јавни главни доводи на вода со пречник до 500 мм и разводна мрежа
Останати водоводи, односно главни доводи и разводна мрежа кај самостојните водоводи
или интерна водоводна мрежа (во фабрички и болнички круг) како и неспомнати доводи
на вода и разводна мрежа
Објекти за пречистување на водата, односно ѕидани или бетонски таложници за вода,
објекти за подготовка на xемикалии за таложење на водата, филтри и слично
Каптажни градби за изворска, површинска и атмосферска вода (освен за минералана
вода), односно изворска градба вкопана и заштитена, изградена од камен, тули и бетон
или градба за зафат на вода непосредно од природниот или вештачкиот ресурс
Собирачи резервоари - цистерни за атмосферска вода (градбите за минерална вода се
вклучени во (2152.18))
Каптажни градби за подземна вода (освен за минерална вода), односно отворени бунари,
цевчести бунари, артерски бунари, рени-бунари, xоризонтални галерии, собирни бунари
кај системи за натега, ѕидани или бетонски
Водоводни резервоари, односно подземни резервоари, резервоари на кула или зграда
Телекомуникациски линии на големи далечини
Оваа класа опфаќа:
- надземни линии на големи далечини, подземни и подводни телекомуникациски
линии на големи далечини, свртнички системи, радио и телевизиски или кабелски
мрежи, свртнички кули, телекомуникациски предаватели и инфраструктура за радиокомуникации
Оваа класа не опфаќа:
- електрични водови (2214)
- телекомуникациски мрежи во урбани средини (2224)
Надземни ТТ линии

Номенклатура на градежни објекти и градежни работи

м
м
м
м
м

м
м
м

м3;
м во сек
м3
3

м

м3

м линија;
м вод
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НоменШифра
клатура
1
2213.02

Единица мерка

Кабелски линии (метални проводници - бакар и алуминиум)

1

2213.03

Кабелска канализација

1

2213.04

Линии со коаксијални кабли

1

2213.05

Линии со оптички кабли

1
1
1

2213.06
2213.07
2213.08

1

2214

1

2214.01

Кабелски ТТ галерии и окна
Антенски столбови - кули
Останати неспомнати објекти на електроенергетските, ТТ и СС преноси (портални
столбови итн.)
Електрични водови на големи далечини (далекуводи)
Оваа класа опфаќа:
- надземни и подземни високо или среднонапонски дистрибуциони линии за електрична
енергија на големи далечини
Оваа класа, исто така, опфаќа:
- трафостаници и подстаници, пилон-столбови
Оваа класа не опфаќа:
- инсталации за осветлување на патиштата (2111), (2112)
- дистрибуциони линии за електрична енергија во урбани средини и нивни помошни
објекти (уреди) (2224)
Надземни водови со напон од 380, 220, 110 и 35 kV

1

2214.02

Кабелски водови со напон од 110 и 35 kV

1

2214.03

Контактна мрежа кај железничките пруги со монофазен систем со 25 kV, 50 Hz

1

2214.04

Контактна мрежа кај железничките пруги за 3000 V, едносмерен систем

1

2214.05

Тролејбуски и трамвајски мрежи

1

2214.06

Надземни и кабелски водови со напон од 10 и 1 kV

1

2214.07

Надземна и кабелска нисконапонска мрежа, со или без улична расвета

1

2214.08

1

2214.09

1

2214.10

1
1
1
1

2214.11
2214.12

Трансформаторски станици, отворени, односно трансформаторски станици кај кои
електроенергетската опрема е монтирана на отворен простор
Трансформаторски станици, комбинирани, односно трансформаторски станици кај кои
електроенергетската опрема е монтирана на отворен простор, а делумно во зграда
Трансформаторски станици, затворени, односно трансформаторски станици кај кои
електроенергетската опрема е монтирана во зграда
Трансформаторски станици на столбови
Згради за постројки за секционирање на контактната мрежа

222

Локални цевоводи и кабли

2221

Локални линии за снабдување со гас
Оваа класа опфаќа:
- шифрата (2221.01)
Надземни или подземни локални водови за транспорт на гас

1

34

Назив и објаснувања

2221.01

м кабел;
м пари
м линија;
м цевки
м кабел;
м туби
м кабел;
м влакна
м; м3
м
илј. денари

м траса;
м вод
м траса;
м вод
м траса;
м вод
м траса;
м вод
м траса;
м вод
м траса;
м вод
м траса;
м вод
м2
м2; м3
м2; м3
илј. денари
м2; м3

м

Државен завод за статистика
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НоменШифра
клатура
1
2222

Назив и објаснувања

1

2223.05

1
1

2223.06
2224

1

2224.01

1
1
1

2224.02

Локални линии за снабдување со вода
Оваа класа опфаќа:
- сите шифри од (2222.01) до (2222.03)
Оваа класа не опфаќа:
- иригациони објекти (2153)
- објекти за прочистување на вода (2223)
Локални цевоводи за дистрибуција на вода (мрежи вон зградите)
Локални цевоводи за довод и одвод на топла вода, пареа или компримиран воздуx
Водокули, бунари, фонтани, чешми, xидранти и други резервоари за вода
Локални цевоводи за отпадна вода (канализација)
Оваа класа опфаќа:
- канализациски мрежи и колектори за отпадна вода
Оваа класа, исто така, опфаќа:
- постројки за обработка на отпадната вода
Канали и канализациска мрежа во состав на јавната канализација, градени од сите видови
цевен материјал со пречник до 1000 мм
Колектори во јавната канализација со кружен пресек над 1000 мм и колектори од
останатите профили
Останати канали и колектори, односно канали и колектори во фабричките кругови, во
болничките кругови и останатите неспомнати канали и колектори кои не се во склоп на
јавните канали и колектори
Објекти за пречистување на отпадните води од јавната канализација, односно песокливи
таложници, аерогени базени, објекти за третман на тињата и друго
Објекти за пречистување на останатите отпадни води како, на пример, фекалните и
индустриските води од канали и колектори од (2223.03), како и постројки за предтретман
на овие води пред приклучување на градската канализација
Останати објекти на јавната канализација (шаxти и друго)
Локални електрични и телекомуникациски водови
Оваа класа опфаќа:
- сите шифри од (2224.01) до (2224.02)
Локални електрични и телекомуникациски водови (надземни и подземни) и помошни
објекти (трафостаници и подстаници, телеграфски столбови итн.)
Локални телевизиски кабли и придружни антени

23
230

КОМПЛЕКСНИ КОНСТРУКЦИИ ВО ИНДУСТРИЈАТА
Комплексни конструкции во индустријата

1
1
1
1

2222.01
2222.02
2222.03
2223

1

2223.01

1

2223.02

1

2223.03

1

2223.04

1

2301

1

2301.01

Оваа поделба вклучува комплексни индустриски објекти (електрани, рафинерии итн.) што
немаат карактеристики на зграда
Објекти на рудници или ископи
Оваа класа опфаќа:
- објекти и конструкции на рудници, ископи на јаглеводородни резерви, каменоломи,
експлоатација на наоѓалишта за ситен песок итн. (товарни и истоварни станици, кули на
ветрови итн.)
- објекти за производство на гипс, цемент, цигли, керпич итн.
Оваа класа не опфаќа:
- деловни згради (1220)
- индустриски згради (фабрики, работилници) со кров (1251)
Истражувачки дупчења од површината (во рударството)

1

2301.02

Истражувачки дупчења во јама (во рударството)

1

2301.03

Истражувачки дупчења за нафта

1

2301.04

1

2301.05

Истражувачки дупчења за вода, односно дупчења за испитување на вода за пиење,
минерални и индустриски води
Истражувачки xодници, ископи и окна

Номенклатура на градежни објекти и градежни работи

Единица мерка

м
м
илј. денари

м
м
м

м3;
м во сек
м3;
м3 во сек
3

илј. денари

илј. денари
илј. денари

м;
број на бушотини
м;
број на бушотини
м;
број на бушотини
м;
број на бушотини
м; м3
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Номенклатура
1
1
1
1
1
1

2301.06
2301.07
2301.08
2301.09
2301.10
2301.11

Експлоатациони окна (правоаголни окна, тркалезни окна)
Експлоатациони xодници (со еден или два колосека)
Експлоатациони ископи и нископи (со еден или два колосека)
Јамски простории
Откривки (симнување на јаловина и слично)
Експлоатациони дупки (дупнатини за нафта)

1

2301.12

1
1
1
1

2301.13
2301.14
2301.15
2302

1

2302.01

1
1
1

2302.02
2302.03
2303

1
1
1
1

2303.01
2303.02
2303.03
2304

1
1
1

2304.01
2304.02
2304.03

1
1
1
1
1

2304.04
2304.05
2304.06
2304.07
2304.08

Градежни работи во рударството, односно бетонски темели во јама, бетонски водени
баражи во јамата, врати за водени баражи, баражи против пожари и слично
Инјектирања
Сидрења
Дренажи и геотеxнички мелиорации
Објекти за енергетски постројки
Оваа класа опфаќа:
- сите шифри од (2302.01 до 2302.03)
Оваа класа не опфаќа:
- брани (2152)
- електрични водови вклучувајќи ги и трафостаниците и подстаниците (2214)
- локални електрични водови (2224)
Објекти и опрема за производство на електрична енергија
- xидроелектрани, термоелектрани, нуклеарни електрани и енергетски станици и опрема
за електрогенератори (енергетски станици со искористување на енергијата на ветерот)
Постројки за искористување и обработка на нуклеарни материјали
Постројки за уништување на отпад
Објекти за хемиски постројки
Оваа класа опфаќа:
- сите шифри од (2303.01 до 2303.03)
Оваа класа не опфаќа:
- сервисни работилници (1230.02)
- индустриски згради (1251)
- резервоари, силоси, складишта (1252)
Хемиски и петроxемиски постројки или рафинерии
Терминали за јаглеводороди
Постројки за кокс, постројки за гас
Постројки за тешка индустрија, претходно некласифицирани
Оваа класа опфаќа:
- инсталации составени од постројки за тешка индустрија како што се топилници,
валавници, леарници, базени итн.
Оваа класа не опфаќа:
- индустриски згради (1251)
- објекти на рудници и ископи (2301)
Високи печки
Печки за метал (освен високи печки)
Печки за неметали односно тунелски, коморни и други печки во индустријата за
огноотпорен материјал, керамика, електропорцелан и други преработки на неметали
Печки за градежен материјал (цемент, ќерамиди, вар и друго)
Останати печки
Сушилници во индустријата
Индустриски оџаци за котларници (армирано-бетонски, изѕидани од челичен лим)
Базени во индустријата каде што се вклучуваат и базените кај xидроелектраните
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Единица мерка
м; м3
м; м3
м; м3
м3
м3
м;
број на бушотини
илј. денари
м; тони
м; тони
м; м3

илј. денари

илј. денари
илј. денари

илј. денари
илј. денари
илј. денари

м3
м3
м3
м3
м3
м3
м; м3
м2; м3

Државен завод за статистика

Номенклатура на градежни објекти и градежни работи, 2015
НоменШифра
клатура
1
24
1
241
1
2411

Назив и објаснувања

Единица мерка

ДРУГИ ОБЈЕКТИ ОД НИСКОГРАДБАТА
Објекти за спорт и рекреација
Спортски терени
Оваа класа опфаќа:
- терени кои главно служат за спортови на отворено како што се: фудбал, безбол, рагби,
спортови на вода, тркачки патеки и базени, патеки за трка со автомобили, велосипеди
или коњски тркачки патеки
Оваа класа не опфаќа:
- спортски сали за спортови на затворено (1265)
- игралишта, паркови за забава и разонода (2412)
- терени за голф (2412)
- пристанишни и поморски објекти (2412)
Фискултурни базени и базени за капење односно отворени базени (зградите на
затворените базени се вклучуваат во (1265.01))
Останати неспомнати базени (рибарниците се вклучени во (1271.15))
Стадиони, спортски терени, односно објекти покрај стадионите, спортски игралишта,
вежбалишта, xиподроми, скокалници, стрелишта и слични објекти
Други објекти за спорт и рекреација
Оваа класа опфаќа:
- сите шифри од (2412.01) до (2412.04)
Оваа класа не опфаќа:
- планинарски домови (1212)
- станици за жичарници и ски-лифтови (1241)
- згради за забава на публика (1261)
- згради на зоолошки и ботанички градини (1261)
- спортски сали (1265)
Паркови за забава и разонода и други терени на отворено вклучувајќи ги и планинските
терени (скијачки тркачки патеки и скијачки терени), терени за голф, терени за
аероспортови, центри за коњички спортови, пристанишни и крајезерски објекти
претежно користени за спортови на вода, опрема за плажи
Јавни зеленила и паркови, зоолошки и ботанички градини
Јавни паркови и други објекти на градското зеленило, односно паркови, спомен-паркови,
скверови, тревници и слично, вклучувајќи ги и објектите на нив (патеки, водоскоци,
детски игралишта и друго)
Останати објекти на комуналната дејност, односно настрешници, јавни паркинг-простори,
пазари, гробишта и друго

1

2411.01

1
1

2411.02
2411.03

1

2412

1

2412.01

1
1

2412.02
2412.03

1

2412.04

1
1

242

Други објекти од нискоградбата, претходно некласифицирани

2420

1

2420.01

1

2420.02

1
1
1

2420.03
2420.04
2420.05

Други објекти од нискоградбата, претходно некласифицирани
Оваа класа опфаќа:
- сите шифри од (2420.01) до (2420.05)
Оваа класа не опфаќа:
- аеродромски згради и уреди (1241)
- бараки или згради (1274)
- воени пристаништа (2151)
Воени објекти од нискоградбата (тврдини, воени блокови, бункери, полигони за
стрелаштво, воени опитни центри итн.)
Објекти од нискоградбата, претxодно некласифицирани, вклучувајќи ги и сателитските
лансирни места
Напуштени индустриски или други урбани објекти
Отпади
Простор за паркирање на моторни возила, односно паркинг-простори на автобуските
станици, на аеродромите, пристаништата и слично (јавните паркинг-простори се вклучени
во (2412.04))

Номенклатура на градежни објекти и градежни работи

м2; м3
м2; м3
м2

м2

илј. денари
илј. денари

м2

илј. денари
илј. денари
илј. денари
илј. денари
илј. денари
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Државен завод за статистика

Номенклатура на градежни објекти и градежни работи, 2015
Номенклатура

Шифра

2
2
2
2
2
2

43

2
2
2

43.12
43.12.1
43.12.11

2

43.12.12

2
2
2

43.13
43.13.1
43.13.10

43.1
43.11
43.11.1
43.11.10

Назив и објаснувања

Единица мерка

ГРАДЕЖНИ РАБОТИ
СПЕЦИЈАЛИЗИРАНИ ГРАДЕЖНИ РАБОТИ
Работи за уривање на постојни објекти и подготовка на градилиште
Работи за уривање на постојни објекти
Работи за уривање на постојни објекти
Работи за уривање на постојни објекти
Оваа поткатегорија опфаќа:
- работи за уривање згради и други градби (конструкции)
- работи за уривање улици и автопати
Работи за подготвување на градилишта
Работи за подготвување на градилишта
Работи за подготвување на градилишта
Оваа поткатегорија опфаќа:
- работи за подготвување земјоделски површини
- подготвување терени за градежните работи кои следат, вклучувајќи и отстранување
карпи и минирање
- работи за подготвување на терени за рудници: отстранување наслаги (хумусни слоеви)
и други развојни работи и работи за подготвување минерални наоѓалишта и градилишта,
вклучувајќи и пробивање тунели, освен за вадење нафта и гас
- расчистување на градилиштето од грмушки
- стабилизација на почвата
- хоризонтални дупчења за коридори за кабли или одводни цевки
- ископување канали за дренажни работи на градилиштето
Оваа поткатегорија не опфаќа:
- услуги на дупчење поврзани со вадење нафта и природен гас, опфатени во (09.10.11)
- дупчење извори (бунари) за вода, опфатено во (42.21.24)
Работи за ископувања и отстранување на земја
Оваа поткатегорија опфаќа:
- ископување канали за градски одвод, различни работи на патиштата и друго
- вообичаени работи за ископување за различни градежни објекти
- работи за отстранување на загадениот површински слој од почвата
- работи за рекултивизација на почвата
- разновидни земјани работи, ископување земја, правење косини на насипи,
отстранување земја за правење насипи или канали, пред сè, за изградба на јавни патишта
(друмови, автопати, железници и др.)
- други работи за ископување и отстранувањеа земја, неспоменати на друго место
Работи за пробно дупчење и сондирање
Работи за пробно дупчење и сондирање
Работи за пробно дупчење и сондирање
Оваа поткатегорија опфаќа:
- работи за пробно дупчење, сондирање и вадење примероци за градежни, геофизички,
геолошки или слични намени
Оваа поткатегорија не опфаќа:
- услуги за дупчење поврзани со вадење нафта и природен гас, опфатени во (09.10.11)
- помошни услуги за пробно дупчење и сондирање при изведувањето рударски
активности, опфатени во (09.90.1)
- дупчење извори (бунари) за вода, опфатено во (42.21.24)

Номенклатура на градежни објекти и градежни работи

илј. денари

илј. денари

илј. денари

илј. денари
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Номенклатура на градежни објекти и градежни работи, 2015
НоменШифра
клатура
2
43.2

40

2
2
2

43.21
43.21.1
43.21.10

2
2

43.22
43.22.1

2

43.22.11

Назив и објаснувања

Единица мерка

Електроинсталатерски, водоинсталатерски и други инсталатерски работи во
градежништвото
Електроинсталатерски работи
Електроинсталатерски работи
Електроинсталатерски работи
Оваа поткатегорија опфаќа:
- специјализирани инсталатерски работи на поставување основни електрични водови или
опрема во згради и други градежни објекти
- електрични работи поврзани со поставување апарати
- работи на поставување електрични водови и опрема за системи за напојување за итни
случаи
- инсталатерски работи на поставување противпожарни алармни системи и алармни
системи против кражби на градилишта
- инсталатерски работи на поставување на сите видови куќни антени вклучувајќи и
сателитски антени
- инсталатерски работи на поставување водови за кабелска телевизија во зградите
- електроинсталатерски работи на поставување телекомуникациски водови
- електроинсталатерски работи на поставување друга електрична опрема во зградите,
вклучувајќи електрични колектори за сончева енергија и подно греење
- инсталатерски работи на поставување броила
- инсталатерски работи на поставување системи за осветлување и сигнализирање на
патиштата, аеродромите и пристаништата
Оваа поткатегорија не опфаќа:
- инсталатерски работи на поставување електромотори, генератори и трансформатори во
електраните, опфатени во (33.20.50)
- инсталатерски работи на поставување контролни и безбедносни системи за железнички
пруги, опфатени во (42.12.20)
- инсталатерски работи на поставување противпожарни прскалки, опфатени во (43.22.11)
- инсталатерски работи на поставување опрема за греење, опфатени во (43.22.12)
- работи на поставување огноотпорна инсталација, опфатени во (43.29.11)
Работи за поставување на водоводни инсталации, инсталации за греење и клима-уреди
Работи за поставување на водоводни инсталации, инсталации за канализација,
инсталации за греење, вентилација и клима-уреди
Работи за поставување на водоводни и канализациски инсталации
Оваа поткатегорија опфаќа:
- инсталатерски работи на поставување главен систем на цевки за топла и ладна
вода (на пр., поставување водовод), вклучувајќи и поставување спринклер-системи
(противпожарни прскалки, прскалки за трева)
- инсталатерски работи на поставување фиксна санитарна опрема
- помошни работи за поставување водоводна инсталација
- инсталатерски работи на поставување противпожарни снабдувачи на вода под притисок
(вклучувајќи хидранти со црева и отвори за исфрлање вода (олуци))
- работи на поставување канализациски инсталации (одводни цевки)
Оваа поткатегорија не опфаќа:
- инсталатерски работи на поставување апарати за греење, вклучувајќи и работи кои се
поврзани со поставувањето соодветни цевки, опфатени во (43.22.12)

илј. денари

илј. денари

Државен завод за статистика

Номенклатура на градежни објекти и градежни работи, 2015
НоменШифра
клатура
2
43.22.12

2
2

43.22.2
43.22.20

2
2
2

43.29
43.29.1
43.29.11

2

43.29.12

Назив и објаснувања

Единица мерка

Работи за поставување на инсталации за греење, вентилација и клима-уреди
Оваа поткатегорија опфаќа:
- инсталатерски работи на поставување опрема за греење (на струја, гас, нафта,
неелектрични колектори за сончева енергија)
Тука се вклучени и работи на поставување цевки, водови и соодветни лимарски работи
како нивен составен дел
- инсталирање и одржување контролни системи за централно греење
- поставување водови за поврзување со локалниот систем на греење
- поправка и одржување домашни бојлери и ложни места (бренери)
- градежни работи поврзани со поставување опрема за вентилација, ладење и
климатизација, во станови, компјутерски центри, канцеларии и продавници
Тука се вклучени и работи на поставување цевки, водови и соодветни лимарски работи
како нивен составен дел.
Оваа поткатегорија не опфаќа:
- услуги на поправка и одржување индустриски бојлери, опфатени во (33.12.14)
- работи на инсталирање, поправка и одржување индустриска опрема за климатизација и
ладење, опфатени во (33.12.18), (33.20.29)
- електроинсталатерски работи на поставување електрични колектори за сончева енергија
и подно греење, опфатени во (43.21.10)
- чистење оџаци, опфатено во (81.22.13)
Работи за поставување на инсталации за довод на гас
Работи за поставување на инсталации за довод на гас
Оваа поткатегорија опфаќа:
- работи за поставување инсталација за снабдување со различни видови гас (на пр.,
кислород во болниците) и приклучување на другите опреми за гас
Оваа поткатегорија не опфаќа:
- работи за поставување инсталации за греење, опфатени во (43.22.12)
- работи за поставување инсталации за вентилација и климатизација, опфатени во
(43.22.12)
Други градежни инсталатерски работи
Други градежни инсталатерски работи
Изолациски работи
Оваа поткатегорија опфаќа:
- работи на поставување топлотна изолација на надворешни ѕидови со изолациски
материјал кој е отпорен на временските услови
- работи на поставување топлотна изолација на цевки за топла и ладна вода, бојлери и
одводни цевки
- работи на поставување звучна изолација
- работи на поставување противпожарна изолација
Оваа поткатегорија не опфаќа:
- акустични работи, опфатени во (43.39.19)
- хидроизолациски работи, опфатени во (43.99.10)
Работи за поставување на огради и решетки
Оваа поткатегорија опфаќа:
- работи на поставување огради и решетки и слични предмети за оградување на простор
Оградите може да бидат од различен вид материјал (жици, дрво, челик, стаклени
влакна) и може да се користат на различни места (дворови, игралишта,станбени згради и
индустриски простории)
- специјални работи на поставување (метални) скали за излез во случај на пожар

илј. денари

Номенклатура на градежни објекти и градежни работи

илј. денари

илј. денари

илј. денари
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Номенклатура на градежни објекти и градежни работи, 2015
НоменШифра
клатура
2
43.29.19

42

Назив и објаснувања

Единица мерка

Други инсталатерски работи, неспоменати на друго место
Оваа поткатегорија опфаќа:
- специјални работи на поставување лифтови, подвижни скали, подвижни патеки,
вклучувајќи поправка и одржување
- инсталатерски работи на поставување автоматски и ротирачки врати
- инсталатерски работи на поставување ролетни и стреи (тенди)
- инсталатерски работи на поставување знаци (светлечки или други)
- инсталатерски работи на поставување громобрани
- инсталатерски работи, неспоменати на друго место, кои вклучуваат работи кои не се дел
од главната структура на зградата
- други инсталатерски работи неспоменати на друго место

илј. денари

2
2
2
2

43.3

Завршни работи во градежништвото

43.31
43.31.1
43.31.10

2
2
2

43.32
43.32.1
43.32.10

2
2
2

43.33
43.33.1
43.33.10

Малтерисување
Малтерисување
Малтерисување
Оваа поткатегорија опфаќа:
- градежни работи на нанесување внатрешени и надворешен малтер или украсен малтер
и поставување дрвени летви како основа за малтерисување
- поставување суви ѕидови, вклучувајќи и поставување ѕидни плочи, главно од гипс
Оваа поткатегорија не опфаќа:
- работи на поставување звучна изолација, опфатени во (43.29.11)
Работи за поставување на столарија
Работи за поставување на столарија
Работи за поставување на столарија
Оваа поткатегорија опфаќа:
- инсталатерски работи на вградување рамки за врати и прозорци, врати (освен
автоматски и ротирачки), прозорци, капаци, ролетни, гаражни врати и др., направени од
каков и да е материјал
- работи на зајакнување (блиндирање) надворешни врати и вградување заштитни
сигуроносни врати (блиндирани врати)
- инсталатерски работи на вградување на противпожарни врати
- инсталатерски работи на вградување внатрешни скали, ѕидни плакари, работи на
поставување монтажни кујнски елементи
- инсталатерски работи на обложување надворешни ѕидови со штици, работи на
обложување ѕидови со плочи (ламперија) и др.
- инсталатерски работи на поставување подвижни прегради и спуштени тавани на
метални конструкции
- инсталатерски работи на поставување веранди и стакленици за приватни куќи
Оваа поткатегорија не опфаќа:
- инсталатерски работи на поставување огради и решетки, опфатени во (43.29.12 )
- инсталатерски работи на поставување автоматски и ротирачки врати, опфатени во
(43.29.19)
- работи за поставување метални декоративни елементи, опфатени во (43.39.11)
- услуги на склопување самостоен мебел, опфатени во (95.24.10)
Работи за поставување на подни и ѕидни облоги
Работи за поставување на подни и ѕидни плочки
Работи за поставување на подни и ѕидни плочки
Оваа поткатегорија опфаќа:
- градежни работи на поставување ѕидни плочки од керамика, бетон или камен, подни
плочки и камени плочи на внатрешни или надворешни ѕидови на згради и други објекти
- декоративно покривање надворешни ѕидови на згради со керамички материјали, камен,
цигли и др.

илј. денари

илј. денари

илј. денари

Државен завод за статистика

Номенклатура на градежни објекти и градежни работи, 2015
НоменШифра
клатура
2
43.33.2
2
43.33.21

Назив и објаснувања
Работи за поставување на други подни и ѕидни облоги и тапети
Работи за поставување на подни и ѕидни облоги од терацо, мермер, гранит и шкрилци
Оваа поткатегорија опфаќа:
- градежни работи на поставување терацо што се лее на самото место и работи на
поставување внатрешни плочи од мермер, гранит или шкрилци
Оваа поткатегорија не опфаќа:
- работи на поставување плочки, опфатени во (43.33.10)
Работи за поставување на подни и ѕидни облоги и тапети, неспоменати на друго место
Оваа поткатегорија опфаќа:
- работи на поставување теписони, линолеум и други флексибилни подни облоги.
Вклучени се и соодветните завршни работи.
- работи на поставување дрвени подови и дрвени подни и ѕидни облоги, вклучувајќи
паркет и други дрвени подни облоги. Вклучени се и соодветни завршни работи како
брусење, полирање, лепење и др.
- работи на поставување тапети и други флексибилни ѕидни облоги
- работи на отстранување тапети
Оваа поткатегорија не опфаќа:
- работи на поставување подни плочки од камен, бетон и ќерамика, опфатени во
(43.33.10)
- работи на поставување бетонски подови (освен бетонски плочки), опфатени во (43.99.40)
Молерофарбарски работи и работи на застаклување
Молерофарбарски работи
Молерофарбарски работи
Оваа поткатегорија опфаќа:
- внатрешни молерофарбарски работи на згради (главно декоративни) и слични работи
(премачкување, лакирање и др.)
- надворешни молерофарбарски работи на згради (главно за заштита)
- работи на боење огради, решетки, рамки за врати и прозорци на згради и др.
- молерофарбарски работи на други градби
- работи на отстранување боја
Оваа поткатегорија не опфаќа:
- работи на боење ознаки на површината на патиштата, паркиралиштата и на слични
површини, опфатени во (42.11.20)
- работи на хидроизолација, опфатени во (43.99.10)
Работи за застаклување
Работи за застаклување
Оваа поткатегорија опфаќа:
- работи на поставување стаклени облоги, ѕидни огледала и други производи од стакло
- внатрешни работи како што се работи на поставување прозорски стакла
Оваа поткатегорија не опфаќа:
- работи на поставување готови прозорци, опфатени во (43.32.10)

2

43.33.29

2
2
2

43.34
43.34.1
43.34.10

2
2

43.34.2
43.34.20

2
2
2

43.39

Други завршни градежни работи

43.39.1
43.39.11

Други завршни градежни работи
Работи за поставување на декоративни елементи
Оваа поткатегорија опфаќа:
- работи на поставување метални елементи, стандардни или изработени по нарачка
- работи на поставување железни или челични елементи и украсни или архитектонски
метални дела
- работи на поставување решеткасти рамки за радијатори
Оваа поткатегорија не опфаќа:
- работи на поставување метални покривни плочи, опфатени во (43.91.19)

Номенклатура на градежни објекти и градежни работи

Единица мерка
илј. денари

илј. денари

илј. денари

илј. денари

илј. денари
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Номенклатура на градежни објекти и градежни работи, 2015
НоменШифра
клатура
2
43.39.19

44

Назив и објаснувања

Единица мерка

Други завршни градежни работи, неспоменати на друго место
Оваа поткатегорија опфаќа:
- работи на поставување акустични панели, плочки и други материјали на внатрешни
ѕидови и тавани
- чистење нови згради по изградба
- завршни градежни работи, неспоменати на друго место
Оваа поткатегорија не опфаќа:
- работи на поставување на звучна изолација, опфатени во (43.29.11)

2
2
2
2

43.9

Други специјализирани градежни работи

43.91
43.91.1
43.91.11

2

43.91.19

2
2
2

43.99
43.99.1
43.99.10

2
2

43.99.2
43.99.20

2
2

43.99.3
43.99.30

Работи за поставување на покриви
Работи за поставување на покриви
Работи за подигање на покривни конструкции
Оваа поткатегорија опфаќа:
- градежни работи на поставување покривни конструкции
Други работи за поставување на покриви
Оваа поткатегорија опфаќа:
- градежни работи кои вклучуваат поставување покриви со елементи и материјали од кој
било вид
- градежни работи на поставување жлебови, одводни цевки, лимови за поставување
шиндра и други метални работи на покриви
Оваа поткатегорија не опфаќа:
- работи на бојадисување покриви, опфатени во (43.34.10)
Други специјализирани градежни работи, неспоменати на друго место
Работи за хидроизолација
Работи за хидроизолација
Оваа поткатегорија опфаќа:
- работи на хидроизолација на рамни покриви и покривни тераси
- работи на хидроизолација на надворешните површини на објектите и на подземните
делови на градбите
- работи на заштита од влага
Оваа поткатегорија не опфаќа:
- изолатерски работи, опфатени во (43.29.11)
Работи за поставување на скелиња
Работи за поставување на скелиња
Оваа поткатегорија опфаќа:
- работи на монтирање и демонтирање на скелиња и работни платформи, освен нивно
изнајмување
Оваа поткатегорија не опфаќа:
- услуги на изнајмување на скелиња и работни платформи, без монтирање и
демонтирање, опфатено во (77.32.10)
Работи за поставување на шипови за темели; фундирачки работи
Работи за поставување на шипови за темели; фундирачки работи
Оваа поткатегорија не опфаќа:
- работи на ископување земја, опфатени во (43.12.12)
- бетонирачки работи, опфатени во (43.99.40)

илј. денари

илј. денари

илј. денари

илј. денари

илј. денари

илј. денари

Државен завод за статистика

Номенклатура на градежни објекти и градежни работи, 2015
НоменШифра
клатура
2
43.99.4
2
43.99.40

2
2

43.99.5
43.99.50

2
2

43.99.6
43.99.60

2
2

43.99.7
43.99.70

Назив и објаснувања
Бетонирачки работи
Бетонирачки работи
Оваа поткатегорија опфаќа:
- работи на леење на бетон во оплати и други општи работи во кои се користи бетон
(главни темели, груби подлоги, армирано-бетонски темелни плочи, потпорни столбови,
подови и др.)
- работи поврзани со изработка на оплати за леење бетон и арматура
- работи на зацврстување на темели
- работи на армирани бетонски конструкции кои бараат специјална квалификација
(вештина во изведувањето) или опрема поради големината на градбата или користениот
метод на градење
- работи на изградба на сводови и костури на градби од бетон
- специјални градежни работи на виткање и заварување на челични шипки за армирано
бетонирање на градежните проекти
Оваа поткатегорија не опфаќа:
- готови бетонски елементи за изградба, опфатени во (23.61.12)
- производство на готова бетонска смеса, опфатено во (23.63.10)
- градежни работи на поплочување на улици, автопати и јавни пешачки површини,
опфатени во (42.11.20)
- градежни работи на изградба на мостови и издигнати автопати, опфатени во (42.13.20)
- градежни работи на изградба на тунели, опфатени (42.13.20)
Работи за монтирање на структурни челични елементи
Работи за монтирање на структурни челични елементи
Оваа поткатегорија опфаќа:
- специјализирани градежни работи на монтажа на челични конструкции
- работи на монтажа на готови челични елементи за згради и други градби како мостови,
надземни дигалки и кули за пренос на електрична енергија
- работи на монтажа на преградни ѕидови
- заварувачки работи поврзани со монтирање на челични елементи
Ѕидарски работи
Ѕидарски работи
Оваа поткатегорија опфаќа:
- работи како што се ѕидање, поставување на камени блокови, поплочување со камен и
други ѕидарски работи
Оваа поткатегорија не опфаќа:
- работи на поставување на подни и ѕидни облоги, опфатени во (43.33)
- бетонирачки работи, опфатени во (43.99.40)
Работи за составување и подигање на монтажни конструкции
Работи за составување и подигање на монтажни конструкции
Оваа поткатегорија опфаќа:
- услуги за составување, монтирање и издигнување на готови монтажни објекти и
конструкции
- услуги за поставување на сите видови улични објекти (на пр., автобуски стреи, клупи и
др.)
Оваа поткатегорија не опфаќа:
- услуги за монтирање и издигнување на готови згради, опфатени во (41.00.3), (41.00.4)
- услуги за монтирање на готови челични елементи, опфатени во (43.99.50)

Номенклатура на градежни објекти и градежни работи

Единица мерка
илј. денари

илј. денари

илј. денари

илј. денари
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НоменШифра
клатура
2
43.99.9
2
43.99.90

46

Назив и објаснувања

Единица мерка

Други специјализирани градежни работи, неспоменати на друго место
Други специјализирани градежни работи, неспоменати на друго место
Оваа поткатегорија опфаќа:
- градежни работи за изградба на фабрички оџаци
- градежни работи за обложување на печки со огноотпорни материјали
- градежни работи за изградба на надворешни базени за пливање
- градежни работи за изградба на декоративни камини
- чистење со пареа, чистење со песок (пескарање) и слични специјализирани градежни
работи на надворешниот дел на зградите
- услуги за изнајмување на кранови и друга градежна опрема со оператор, кои не можат
да се распоредат како специфични градежни услуги
- други специјализирани градежни работи, неспоменати на друго место
Оваа поткатегорија не опфаќа:
- изнајмување на градежна опрема со оператор за специфични градежни услуги,
опфатени во сектор F/Ѓ

илј. денари

Државен завод за статистика

НОМЕНКЛАТУРА ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈА, САНАЦИЈА, АДАПТАЦИЈА,
ГОЛЕМИ ПОПРАВКИ И РЕДОВНО ОДРЖУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИ
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Номенклатура
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
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Шифра

Назив и објаснувања

Единица мерка

1
11
111

РЕКОНСТРУКЦИЈА, САНАЦИЈА, АДАПТАЦИЈА, ГОЛЕМИ ПОПРАВКИ И РЕДОВНО
ОДРЖУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИ
ВИСОКОГРАДБА
СТАНБЕНИ ЗГРАДИ
Згради со еден стан

4111
4111.03
4111.04
4111.05
4111.06
4111.07

(1110)
Реконструкција на згради со еден стан
Санација на згради со еден стан
Адаптација на згради со еден стан
Големи поправки на згради со еден стан
Редовно одржување на згради со еден стан

112

Згради со два и повеќе станови

4112
4112.03
4112.04
4112.05
4112.06
4112.07

(1121), (1122)
Реконструкција на згради со два и повеќе станови
Санација на згради со два и повеќе станови
Адаптација на згради со два и повеќе станови
Големи поправки на згради со два и повеќе станови
Редовно одржување на згради со два и повеќе станови

113

Станбени згради за заедници

4113
4113.03
4113.04
4113.05
4113.06
4113.07

(1130)
Реконструкција на згради на заедници
Санација на згради на заедници
Адаптација на згради на заедници
Големи поправки на згради на заедници
Редовно одржување на згради на заедници

12
121

НЕСТАНБЕНИ ЗГРАДИ
Хотели и слични згради

4121
4121.03
4121.04
4121.05
4121.06
4121.07

(1211), (1212)
Реконструкција на хотели и слични згради
Санација на хотели и слични згради
Адаптација на хотели и слични згради
Големи поправки на хотели и слични згради
Редовно одржување на хотели и слични згради

122

Деловни згради

4122
4122.03
4122.04
4122.05
4122.06
4122.07

(1220)
Реконструкција на деловни згради
Санација на деловни згради
Адаптација на деловни згради
Големи поправки на деловни згради
Редовно одржување на деловни згради

123

Згради во трговијата на големо и на мало

4123
4123.03
4123.04
4123.05
4123.06
4123.07

(1230)
Реконструкција на згради за трговијата на големо и мало
Санација на згради за трговијата на големо и мало
Адаптација на згради за трговијата на големо и мало
Големи поправки на згради за трговијата на големо и мало
Редовно одржување на згради за трговијата на големо и мало

илј. денари
илј. денари
илј. денари
илј. денари
илј. денари

илј. денари
илј. денари
илј. денари
илј. денари
илј. денари

илј. денари
илј. денари
илј. денари
илј. денари
илј. денари

илј. денари
илј. денари
илј. денари
илј. денари
илј. денари

илј. денари
илј. денари
илј. денари
илј. денари
илј. денари

илј. денари
илј. денари
илј. денари
илј. денари
илј. денари

Државен завод за статистика

Номенклатура на градежни објекти и градежни работи, 2015
Номенклатура
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Шифра

Назив и објаснувања

124

Згради за сообраќај и други комуникации

4124
4124.03
4124.04
4124.05
4124.06
4124.07

(1241), (1242)
Реконструкција на згради за сообраќај и други комуникации
Санација на згради за сообраќај и други комуникации
Адаптација на згради за сообраќај и други комуникации
Големи поправки на згради за сообраќај и други комуникации
Редовно одржување на згради за сообраќај и други комуникации

125

Индустриски згради и складишта

4125
4125.03
4125.04
4125.05
4125.06
4125.07

(1251), (1252)
Реконструкција на индустриски згради и складишта
Санација на индустриски згради и складишта
Адаптација на индустриски згради и складишта
Големи поправки на индустриски згради и складишта
Редовно одржување на индустриски згради и складишта

126

Згради за разонода на публика, за образование, болници или згради за
институционална грижа

3
3

4126
4126.03

3

4126.04

3

4126.05

3

4126.06

3

4126.07

(1261), (1262), (1263), (1264), (1265)
Реконструкција на згради за разонода на публика, за образование, болници или згради за
институционална грижа
Санација на згради за разонода на публика, за образование, болници или згради за
институционална грижа
Адаптација на згради за разонода на публика, за образование, болници или згради за
институционална грижа
Големи поправки на згради за разонода на публика, за образование, болници или згради
за институционална грижа
Редовно одржување на згради за разонода на публика, за образование, болници или
згради за институционална грижа

3
3
3
3
3
3
3

127

Други нестанбени згради

4127
4127.03
4127.04
4127.05
4127.06
4127.07

(1271), (1272), (1273), (1274)
Реконструкција на други нестанбени згради
Санација на други нестанбени згради
Адаптација на други нестанбени згради
Големи поправки на други нестанбени згради
Редовно одржување на други нестанбени згради

Номенклатура на градежни објекти и градежни работи

Единица мерка

илј. денари
илј. денари
илј. денари
илј. денари
илј. денари

илј. денари
илј. денари
илј. денари
илј. денари
илј. денари

илј. денари
илј. денари
илј. денари
илј. денари
илј. денари

илј. денари
илј. денари
илј. денари
илј. денари
илј. денари
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Номенклатура
3
3
3
3
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3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
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Шифра

Назив и објаснувања

Единица мерка

2
21
211

НИСКОГРАДБА
ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА
Автопати, улици и патишта

4211
4211.03
4211.04
4211.05
4211.06
4211.07

(2111), (2112)
Реконструкција на автопати, улици и патишта
Санација на автопати, улици и патишта
Адаптација на автопати, улици и патишта
Големи поправки на автопати, улици и патишта
Редовно одржување на автопати, улици и патишта

212

Железнички пруги

4212
4212.03
4212.04
4212.05
4212.06
4212.07

(2121), (2122)
Реконструкција на железнички пруги
Санација на железнички пруги
Адаптација на железнички пруги
Големи поправки на железнички пруги
Редовно одржување на железнички пруги

213

Аеродромски писти

4213
4213.03
4213.04
4213.05
4213.06
4213.07

(2130)
Реконструкција на аеродромски писти
Санација на аеродромски писти
Адаптација на аеродромски писти
Големи поправки на аеродромски писти
Редовно одржување на аеродромски писти

214

Мостови, надвозници, тунели и подземни железници

4214
4214.03
4214.04
4214.05
4214.06
4214.07

(2141), (2142)
Реконструкција на мостови, надвозници, тунели и подземни железници
Санација на мостови, надвозници, тунели и подземни железници
Адаптација на мостови, надвозници, тунели и подземни железници
Големи поправки на мостови, надвозници, тунели и подземни железници
Редовно одржување на мостови, надвозници, тунели и подземни железници

215

Пристаништа, водни текови, брани и други хидроградежни објекти

4215
4215.03
4215.04
4215.05
4215.06
4215.07

(2151), (2152), (2153)
Реконструкција на пристаништа, водни текови, брани и други хидроградежни објекти
Санација на пристаништа, водни текови, брани и други хидроградежни објекти
Адаптација на пристаништа, водни текови, брани и други хидроградежни објекти
Големи поправки на пристаништа, водни текови, брани и други хидроградежни објекти
Редовно одржување на пристаништа, водни текови, брани и други хидроградежни
објекти

22
221

ЦЕВОВОДИ, ВОДОВИ И ЕЛЕКТРИЧНИ ВОДОВИ
Цевоводи на големи далечини, водови и електрични водови

4221
4221.03
4221.04
4221.05
4221.06
4221.07

(2211), (2212), (2213), (2214)
Реконструкција на цевоводи на големи далечини, водови и електрични водови
Санација на цевоводи на големи далечини, водови и електрични водови
Адаптација на цевоводи на големи далечини, водови и електрични водови
Големи поправки на цевоводи на големи далечини, водови и електрични водови
Редовно одржување на цевоводи на големи далечини, водови и електрични водови

илј. денари
илј. денари
илј. денари
илј. денари
илј. денари

илј. денари
илј. денари
илј. денари
илј. денари
илј. денари

илј. денари
илј. денари
илј. денари
илј. денари
илј. денари

илј. денари
илј. денари
илј. денари
илј. денари
илј. денари

илј. денари
илј. денари
илј. денари
илј. денари
илј. денари

илј. денари
илј. денари
илј. денари
илј. денари
илј. денари

Државен завод за статистика

Номенклатура на градежни објекти и градежни работи, 2015
Номенклатура
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
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222

Локални цевоводи и кабли

4222
4222.03
4222.04
4222.05
4222.06
4222.07

(2221), (2222), (2223), (2224)
Реконструкција на локални цевоводи и кабли
Санација на локални цевоводи и кабли
Адаптација на локални цевоводи и кабли
Големи поправки на локални цевоводи и кабли
Редовно одржување на локални цевоводи и кабли

23
230

КОМПЛЕКСНИ КОНСТРУКЦИИ ВО ИНДУСТРИЈАТА
Комплексни конструкции во индустријата

4230
4230.03
4230.04
4230.05
4230.06
4230.07

(2301), (2302), (2303), (2304)
Реконструкција на комплексни конструкции во индустријата
Санација на комплексни конструкции во индустријата
Адаптација на комплексни конструкции во индустријата
Големи поправки на комплексни конструкции во индустријата
Редовно одржување на комплексни конструкции во индустријата

24
241

ДРУГИ ОБЈЕКТИ ОД НИСКОГРАДБАТА
Објекти за спорт и рекреација

4241
4241.03
4241.04
4241.05
4241.06
4241.07

(2411), (2412)
Реконструкција на објекти за спорт и рекреација
Санација на објекти за спорт и рекреација
Адаптација на објекти за спорт и рекреација
Големи поправки на објекти за спорт и рекреација
Редовно одржување на објекти за спорт и рекреација

242

Други објекти од нискоградбата, претходно некласифицирани

4242
4241.03
4241.04
4241.05
4241.06
4241.07

(2420)
Реконструкција на други објекти од нискоградбата, претходно некласифицирани
Санација на други објекти од нискоградбата, претходно некласифицирани
Адаптација на други објекти од нискоградбата, претходно некласифицирани
Големи поправки на други објекти од нискоградбата, претходно некласифицирани
Редовно одржување на други објекти од нискоградбата, претходно некласифицирани

Номенклатура на градежни објекти и градежни работи

Единица мерка

илј. денари
илј. денари
илј. денари
илј. денари
илј. денари

илј. денари
илј. денари
илј. денари
илј. денари
илј. денари

илј. денари
илј. денари
илј. денари
илј. денари
илј. денари

илј. денари
илј. денари
илј. денари
илј. денари
илј. денари
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