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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.

Процесот на хармонизација на македонската статистика со европските статистички стандарди е 
одбележан со усвојување и примена на европските статистички методологии, номенклатури и класификации. 
Една од нив е и Класификацијата на производи по дејности (КПД).

Класификацијата на производи по дејноста, КПД 2015, претставува национална верзија на Европската 
класификација на производи по дејности, (Classification of products by activity) CPA 2.1. 

Класификацијата на производи по дејности е создадена со цел да се поврзат во целосен систем 
Класификацијата на дејности со номенклатурите кои ги распоредуваат производите според економското 
потекло. Класификацијата на производи по дејноста, КПД 2015, се применува за статистички цели во процесот 
на прибирање, обработка и дисеминација на статистичките податоци и  овозможува меѓународна споредба на 
податоците.

Класификацијата на производи по дејности, КПД 2015,  е подготвена во Одделението за методологија, 
квалитет на статистички истражувања и класификации, во соработка и консултации со стручните одделенија во  
Државниот завод за статистика, со министерствата, одредени државни органи и деловни субјекти.

На сите нив срдечно им благодариме.

Скопје, 2016 година                                                       Директор
                                                                           Лидија Костовска
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Врз основа на член 18 став (2) од Законот за државната статистика („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 54/1997, 21/2007, 51/2011, 104/2013 и 42/2014),  Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 21.07.2015 година, донесе

О Д Л у К А 
за утврдување на Класификацијата на производи по дејности, КПД 2015

Член 1

Со оваа одлука се утврдува Класификацијата на производи по дејности, КПД 2015, со стандардни 
шифри и називи на производите по дејности, групирани на ниво на сектори, оддели, групи, класи, категории 
и поткатегории. 

Класификацијата на производи по дејности, КПД 2015 е заснована на статистичката класификација на 
Европската унија Classification of products by activity - CPA.

Класификацијата на производи по дејности, КПД 2015 е составен дел на оваа одлука.

Член 2

Класификацијата на производи по дејности, КПД 2015  е основа за подготовка на производните 
класификации кои се користат во текот на прибирањето, обработката, анализата и публикувањето на 
статистичките податоци.

Член 3

Во Класификацијата на производи по дејности, КПД 2015, производите се групирани во следните нивоа, 
според наведените ознаки:

сектор - се означува со две букви;- 
оддел - се означува со двоцифрена шифра;- 
група - се означува со трицифрена шифра;- 
класа - се означува со четирицифрена шифра;- 
категорија - се означува со петцифрена шифра и- 
поткатегорија - се означува со шестцифрена шифра- 

Член 4

Описите на секторите, одделите, групите, класите, категориите и поткатегориите на Класификацијата 
на производи по дејности, КПД 2015, како и конверзионите табели, се подготвуваат од страна на Државниот 
завод за статистика.

Член 5

Со денот на влегувањето во сила на оваа Одлука престанува да важи Одлуката за утврдување на 
Класификацијата на производи по дејности, КПД 2008 („Службен весник на Република Македонија” бр. 
97/2009).

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

Бр.42-7512/1                                                                                   ЗАМЕНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
21 јули, 2015 година                                                                            НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА                                                            
 Скопје                                                                                                                МАКЕДОНИЈА   
                                                               м-р Зоран Ставревски
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Методолошки основи

Вовед

Kласификација на производи по дејности, КПД, е национална класификација која се користи за прибирање, обработка 
и публикување на статистичките податоци во Република Македонија. 

Државниот завод за статистика, за првпат во 2007 година, интегрирано ја подготви и ја воведе Класификацијата 
на производи по дејности, КПД 20021). Kласификација  на производи по дејности, КПД 2002, е подготвена врз основа 
на европската Класификација на производи по дејности (Classification of products by activity) CPA2) со што се обезбеди 
споредливост на статистичките податоци  на Република Македонија, на европско и на меѓународно ниво.

Со оглед на тоа што Kласификацијата на производи по дејности, КПД, е преземен европски стандард, секоја промена 
во европската класификација CPA, повлекува и промена во националната Класификација на производи по дејности, 
КПД.

Промените во структурата и организацијата на економијата, како и развојот на новите технологии кои создаваат 
нови дејности и производи, ја наметнаа потребата да се направи голема ревизија на Класификацијата на дејности (Statisti-
cal Classification of Economic Activities in the European Community) NACE Rev.1 и Класификацијата на производи по дејности, 
(Classification of products by activity) CPA.

Резултат на ова голема ревизија (позната под името Операција 2007)  е подготовката на нова Класификација на 
дејностите (Statistical Classification of Economic Activities in the European Community) NACE Rev.23) и нова Класификација на 
производи по дејности (Classification of products by activity) CPA, 20084).

Врз основа на Класификацијата на производи по дејности (Classification of products by activity), CPA 2008, подготвена 
е националната Класификација на производи по дејности, КПД 20085),  која во потполност обезбедува меѓународна 
споредливост на податоците.

Со ревизијата на Централната производна класификација на ОН (Central Product Classification) CPC 2, и воведувањето 
на новата Централна производна класификација (Central Product Classification) CPC  2.1 во 2012 година, се наметна потребата 
и од  ревизија на Класификацијата на производи по дејности (Classification of products by activity), CPA 2008, со цел да се 
задржи споредливоста и доследноста на нормите за распоредување на производите на меѓународно ниво.

Од тие причини, во ноември 2012 година започна процесот на ажурирање на Класификацијата на производи 
по дејности (Classification of products by activity), CPA 2008. Регулативата за воспоставување на нова Класификација на 
производи по дејности (Classification of products by activity) CPA 2.1, беше усвоена во октомври 2014 година, а стапи во 
сила на 1 јануари 20156)   година.

Со цел да се изврши усогласување на Класификацијата на производи по дејности, КПД 2008, со европската 
Класификација на производи по дејности (Classification of products by activity) CPA 2.1, Државниот завод за статистика 
направи  ревизија на постоечката Класификација на производи по дејности, КПД 2008, и подготви Класификација на 
производи по дејности, КПД 20157), која во потполност е усогласена со европската Класификација на производи по 
дејности (Classification of products by activity), CPA 2.1.

1) Одлука за утврдување на  Класификацијата на производи по дејности („Сл.весник на РМ” бр.34/2007)
2) Commission Regulation (EC) No 204/2002 and Council Regulation (EEC) No 3696/93 on the statistical classification of products by activity (CPA).
3) Regulation (EC) No.1893/2006 of European Parlament and Council of 20 Decembar 2006 establishing the statistical classification of economic activi-

ties NACE Revision 2 and amendin Council Regulation ( EEC) No 3037/90 as well as certain EC Regulations on specific statistical domains OJ L/363
4) Regulation (EC) No. 451/2008 of the European parlament and of the Council of 23 April 2008 establishing a new statistical  classification of products 

by activity (CPA) and repealing Council Regulation (EEC) No. 3696/93
5) Одлука за утврдување на  Класификацијата на производи по дејности, КПД 2008 („Сл.весник на РМ” бр.97/2009)
6) Commission Regulation (EU) No.1209/2014 of 29 October 2014 amending Regulation (EC) No 451/2008 of the European Parliament and of the 

Council establishing a new statistical classification of products by activity (CPA) and repealing Council Regulation (EEC) No 3696/93 
7) Одлука за утврдување на  Класификацијата на производи по дејности, КПД 2015 („Сл.весник на РМ” бр. 126/2015 и 135/2015 

-исправка)
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Класификација  на производи по дејности  - КПД 2015

1. Поврзаност на КПД  со CPA и со други меѓународни класификации 

Класификацијата  на производи по дејности КПД 2015, е подготвена врз основа на  Класификацијата на производи по 
дејности (Classification of products by activity) CPA 2.1 која е дел од интегрираниот и хармонизираниот систем на статистички 
класификации. Како производна класификација, CPA е дизајнирана по категории на производи (стоки и услуги) кои имаат 
заедничка карактеристика и кои  обезбедуваат основа  за подготовка на производната статистика, дистрибутивната трговија, 
потрошувачката, надворешната трговија и транспортот на производи.

Класификацијата на производи по дејности, КПД 2015, исто како и европската Класификација на производи 
по дејности (Classification of products by activity), CPA 2.1, е поврзана со европската класификација на дејности NACE 
Rev.2, Централната производна класификација на ОН (Central Product Classification), CPC  2.1, како и со Комбинираната 
номенклатура која се применува во европскиот  статистички систем (Combined Nomenclature-CN) и Хармонизираниот 
систем на тарифни ознаки и називи на стоките (Harmonised system-HS) кој се применува во статистиката на надворешно-
трговскиот промет со стоки  (подготвена од Обединетите нации). 

2. Принципи и методи на КПД 2015 

Концептуалниот метод на производи во Класификацијата на производи по дејности, КПД 2015, е предводен од 
воведувањето на принципот за широк концепт на стоки и услуги. Тоа значи дека ревизијата на Класификацијата е резултат  
на обврската за систематско подобрување на Класификацијата и нејзина подготвеност во секое време да одговори на 
потребите на постоечката економија и реалната технологија.  

Класификацијата на производи по дејности, КПД 2015, овозможува да се применат новите методи на европската 
Класификација на производи по дејности  (Classification of products by activity) CPA 2.1. 

Тоа значи дека на повисоко ниво се креираат нови детали кои се одразуваат на различните форми на производството 
(на пр., на производството на стоки со надомест или врз основа на договор) и појавата на нови индустрии, главно во 
земјоделството, градежништвото и услугите.

  Класификацијата на производи по дејности, КПД 2015, е производна класификација во која производите се 
класифицираат според дејностите дефинирани во НКД Рев.2. Под поимот производ, во Класификацијата се подразбира 
пренослива стока, непренослива стока и услуга. Производот припаѓа само на една  единствена класа на НКД Рев.2 .

 Основниот критериум за класифицирање на производите во Класификацијата е заснован на материјалните и 
природните особини на производите, но основен принцип е економското, односно производното потекло на производите 
по дејност.

3. Структура и систем на шифрирање

Во структурата и системот на шифрирање на Класификацијата на производи по дејности, КПД 2015, нема промени 
во однос на структурата и системот на шифрирање на Класификацијата на производи по дејности, КПД 2008.

Класификацијата на производи по дејности, КПД 2015, е составена од шест  хиерархиски нивоа  кои се означени 
на следниот начин:

- сектор се означува со две букви

- оддел се означува со двоцифрена шифра

- група се означува со трицифрена шифра

- класа се означува со четирицифрена шифра

- категорија се означува со петцифрена шифра

- поткатегорија се означува со шестцифрена шифра

Општите карактеристики на Класификацијата остануваат непроменети, па оттука и правилата за имплементирање 
на Класификацијата на производи по дејности, КПД 2015, во однос на Класификацијата на производи по дејности, КПД 
2008, остануваат непроменети. 

Класификацијата на производи по дејности, КПД 2015, е подетална во однос на Класификацијата на производи по 
дејности, КПД 2008, особено во категориите и поткатегориите.

Класификацијата на производи по дејности, КПД 2015, има 21 сектор, 88 оддели, 262 групи, 576 класи, 1356 категории 
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и 3219 поткатегории, додека Класификацијата на производи по дејности, КПД 2008,  има 21 сектор, 88 оддели, 261 група, 
575 класи, 1342 категории и 3142 поткатегории.

Споредбениот приказ на хиерархиските нивоа помеѓу КПД 2008 и КПД 2015 е даден во Табела 1. 

Назив на ниво КПД  2008 КПД  2015 Разлика
Сектори 21 21 -

Оддели 88 88 -

Групи 261 262 +1

Класи 575 576 +1

Категории 1342 1356 +14

Поткатегории 3142 3219 +77

Табела 1. Хиерархиски нивоа  во КПД 2015 во однос на КПД 2008

4. Промени  во Класификацијата на производи по дејности, КПД 2015

Класификацијата на производи по дејности, КПД 2015, е подетална и има 3219 поткатегории, додека Класификацијата 
на производи по дејности, КПД 2008, има 3142 поткатегории

Зголемувањето на бројот на поткатегории е резултат на подеталното расчленување  во следните сектори: 
Земјоделство, Преработувачка индустрија, Градежништво и Услужни дејности.

 Зголемувањето на бројот на групи, класи, категории, како и поткатегории, е резултат на подеталното расчленување 
на  услужните дејности, поточно на секторот М/К - Стручни, научни и технички услуги, каде што во одделот 72 - Услуги за 
научно истржување и развој е воведена нова група 72.0 - Услуги за научно-истражувачки развој, нова класа 72.00 - Услуги 
за научно-истражувачки развој, 7 нови категории  и 26 нови поткатегории. Во останатите сектори на услужни дејности, 
исто така, има зголемување на бројот на поткатегории.

Во Табела 2. е прикажана структурата на КПД 2015 според секторите на дејност.

Табела. 2. Структура на КПД 2015, по сектори на дејност

Сектор Опис Оддел Група Класа Категорија
Поткате-

горија

A/А
Земјоделски производи, производи на шумарството и 
риболовот

3 11 35 81 213

B/Б Рударство и вадење на камен 5 10 15 21 37
C/В Производи на преработувачката индустрија 24 95 231 771 1752
D/Г Електрична енергија, гас, пареа и климатизација                                                                                                     1 3 8 9 11

E/Д
Снабдување со вода; отстранување на отпадни води; 
ракување со отпад и дејности за санација на околината   

4 6 9 27 74

F/Ѓ Градежни објекти и градежни работи 3 8 21 41 83

G/Е
Услуги на трговијата на големо и на трговијата на мало; 
поправка на моторни возила и мотоцикли

3 13 55 81 236

H/Ж Услуги за транспорт и складирање 5 15 23 37 116
I/З Услуги за сместување и сервисни услуги со храна 2 7 8 9 20
J/Ѕ Услуги за информации и комуникации 6 13 26 73 139
K/И Финансиски услуги и услуги за осигурување 3 10 18 35 80
L/Ј Услуги во врска со недвижен имот 1 3 4 4 16

M/К Стручни, научни и технички услуги 7 16 20 50 152
N/Л Административни и помошни услуги 6 19 33 36 90

O/Љ
Услуги на јавна управа и одбрана; услуги на задолжително 
социјално осигурување

1 3 9 10 34

P/М Услуги во образованието 1 6 11 16 36
Q/Н Услуги на здравствена и социјална заштита 3 9 12 12 41
R/Њ Услуги за уметност, забава и рекреација 4 5 15 18 35
S/О Други услуги 3 6 19 21 46

T/П
Услуги на домаќинствата како работодавачи; услуги на 
домаќинствата кои произведуваат разновидни производи и 
извршуваат разновидни услуги за сопствени потреби

2 3 3 3 7

U/Р Услуги на екстериторијални организации и тела 1 1 1 1 1
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5. Влијание на Класификацијата на производи по дејности, КПД 2015,  на националните класификации и 
номенклатури

Класификацијата на производи по дејности, КПД 2015, претставува основа за изработка или ревидирање на различни 
национални класификации потребни за следење на одделните подрачја или аспекти на економијата (земјоделството, 
производството, градежништвото, надворешната трговија, транспортот, цените, потрошувачката и сл.). Класификацијата 
обезбедува меѓународна споредливост на податоците од различни  статистички истражувања.

Класификацијата на производи по дејности, КПД 2015, во националниот статистички систем се користи:

- за прибирање, обработка и публикување на податоци од статистички истражувања од областа на: индустриските 
статистики, градежните статистики, земјоделските статистики, статистиката на надворешната трговија, статистиката на 
платниот биланс, статистиката на националните сметки и др. и

- како основа за рекомпилирање на основните статистички податоци од нивните изворни класификации во 
стандардна класификација.

Од тие причини, воведувањето на новата Класификација на производи по дејности, КПД 2015, нужно ја наметнува 
потребата од ревидирање на националните класификации и номенклатури од областа на индустријата, земјоделството 
и градежништвото.
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КЛАСИФИКАЦИЈА НА ПРОИЗВОДИ ПО ДЕЈНОСТИ, 
КПД 2015, СТРуКТуРА  
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ШИФРА НАЗИВ
HS/CN 
2015

A/А ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ, ПРОИЗВОДИ НА ШуМАРСТВОТО И 
РИбОЛОВОТ

 01 РАСТИТЕЛНИ И СТОЧАРСКИ ПРОИЗВОДИ, ПРОИЗВОДИ ОД ЛОВ 
И уСЛугИ ПОВРЗАНИ СО НИВ

 01.1 Едногодишни посеви
 01.11  Жита (освен ориз), мешункасти посеви и маслодајни семиња
 01.11.1 Пченица
 01.11.11 Тврда пченица 1001.1
 01.11.12 Пченица, освен тврда пченица 1001.9
 01.11.2 Пченка
 01.11.20 Пченка 1005
 01.11.3 Јачмен, 'рж и овес
 01.11.31 Јачмен 1003
 01.11.32  'Рж 1002
 01.11.33 Овес 1004
 01.11.4 Сорго, просо и други жита
 01.11.41 Сорго 1007
 01.11.42 Просо 1008.2
 01.11.43 Тритикале 1008.60
 01.11.49 Други жита 1008 [.10 + .30 + .40 + .50 + .90]
 01.11.5 Слама и плева
 01.11.50 Слама и плева 1213
 01.11.6 Мешункаст зеленчук, свеж
 01.11.61 Грав, свеж 0708.20
 01.11.62 Грашок, свеж 0708.10
 01.11.69 Друг мешункаст зеленчук, свеж 0708.90
 01.11.7 Мешункаст зеленчук, сушен
 01.11.71 Грав, сушен 0713 [.31 + .32 + .33 + .34 + .39]
 01.11.72 Боб, сушен 0713.50
 01.11.73 Млад грашок, сушен 0713.20
 01.11.74 Леќа, сушена 0713.40
 01.11.75 Грашок, сушен 0713.10
 01.11.76 Cowpea грашок (vigna unguiculata), сушен 0713.35 
 01.11.77 Голубски грашок (Cajanus cajan),  сушен 0713.60
 01.11.79 Сушен мешункаст зеленчук , неспомнат на друго место 0713.90
 01.11.8 Соја во зрно и кикиритки 
 01.11.81 Соја во зрно 1201
 01.11.82 Кикиритки, во лушпа 1202 [.30 + .41]
 01.11.9 Други маслодајни семиња
 01.11.91 Семе од лен 1204
 01.11.92 Семе од синап 1207.50
 01.11.93 Семе од маслодајна репка 1205
 01.11.94 Семе од сусам 1207.40
 01.11.95 Семе од сончоглед 1206
 01.11.96 Семе од рицинус 1207.30
 01.11.99 Други маслодајни семиња, неспомнати на друго место 1207 [.10 + .60 + .70 + .9]
 01.12 Ориз, нелупен
 01.12.1 Ориз, нелупен
 01.12.10 Ориз, нелупен 1006.10
 01.13 Зеленчук, дињи и лубеници, коренест и кртолест зеленчук 
 01.13.1 Зеленчук во вид на лист или во вид на стебло
 01.13.11 Аспарагус 0709.20
 01.13.12 Зелка 0704 [.20 + .90]
 01.13.13 Карфиол и брокула 0704.10
 01.13.14 Салата 0705.1
 01.13.15 Цикорија 0705.2
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ШИФРА НАЗИВ
HS/CN 
2015

 01.13.16 Спанаќ 0709.70
 01.13.17 Артичоки 0709.91
 01.13.19 Друг зеленчук во вид на лист или во вид на стебло 0709.99 (.10 + .20 + .50 + .90)
 01.13.2 Дињи и лубеници
 01.13.21 Лубеници 0807.11
 01.13.29 Други дињи 0807.19
 01.13.3 Останат зеленчук 
 01.13.31 Феферони и пиперки, свежи (само од родот Capsicum) 0709.60
 01.13.32 Краставици и корнишони 0707
 01.13.33 Модар патлиџан 0709.30
 01.13.34 Домати 0702
 01.13.39 Останат зеленчук, неспомнат на друго место 0709 [.60 (.95 + .99) + .93 + .99 

(.40 + .60 + .90)]
 01.13.4 Коренест, луковиден и кртолест зеленчук
 01.13.41 Моркови и бела репка 0706.10
 01.13.42 Лук 0703.20
 01.13.43 Кромид 0703.10
 01.13.44 Праз и други луковидни растенија 0703.90
 01.13.49 Друг коренест, луковиден и кртолест зеленчук (без висока 

концентрација на скроб или инулин)
0706.90

 01.13.5 Коренест и кртолест зеленчук, за исхрана,  со висока 
концентрација на скроб или инулин  

 01.13.51 Компир 0701
 01.13.52 Сладок компир (батат) 0714.20
 01.13.53 Маниока 0714.10
 01.13.54 Таро 0714.40
 01.13.59 Друг коренест и кртолест зеленчук, за исхрана,  со висока 

концентрација на скроб или инулин  
0714 [.30 + .50 + .90]

 01.13.6 Семе од зеленчук, освен семе од шеќерна репка
 01.13.60 Семе од зеленчук, освен семе од шеќерна репка 1209.91
 01.13.7 Шеќерна репка и семе од шеќерна репка
 01.13.71 Шеќерна репка 1212.91
 01.13.72 Семе од шеќерна репка 1209.10
 01.13.8 Печурки за јадење и тартуфи
 01.13.80 Печурки за јадење и тартуфи 0709.5
 01.13.9 Зеленчук, свеж, неспомнат на друго место
 01.13.90 Зеленчук, свеж, неспомнат на друго место 0708.20 + 0709.40 + 0709.99.90 

+ 1214.90.90
 01.14 Шеќерна трска
 01.14.1 Шеќерна трска
 01.14.10 Шеќерна трска 1212.93
 01.15 Суров и непреработен тутун
 01.15.1 Суров и непреработен тутун
 01.15.10 Суров и непреработен тутун 2401.10 
 01.16 Растенија за производство на растителни влакна
 01.16.1 Растенија за производство на растителни влакна
 01.16.11 Памук, невлачен или нечешлан 1207.2 + 5201 
 01.16.12 Јута и други ликовидни текстилни влакна, сурови или натопени, 

освен лен, природен коноп и рамија
5303.10

 01.16.19 Лен, природен коноп и други сурови растенија за производство 
на растителни влакна, неспомнати на друго место

5301.10 + 5302.10 + 5305

 01.19 Други едногодишни растенија
 01.19.1 Фуражни растенија
 01.19.10 Фуражни растенија 1214.90
 01.19.2 Сечено цвеќе и цветни пупки; семе од цвеќиња
 01.19.21 Сечено цвеќе и цветни пупки 0603
 01.19.22 Семе од цвеќиња 1209.30
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ШИФРА НАЗИВ
HS/CN 
2015

 01.19.3 Семиња од репка, семиња од фуражни растенија; други сурови 
растителни материјали

 01.19.31 Семиња од репка (освен семиња од шеќерна репка) и семиња од 
фуражни растенија

1209.2

 01.19.39 Други сурови растителни материјали, неспомнати на друго место 1212.99.95
 01.2 Повеќегодишни посеви
 01.21 грозје
 01.21.1 грозје
 01.21.11 Трпезно грозје 0806.10.10
 01.21.12 Друго грозје, свежо 0806.10.90
 01.22 Тропско и суптропско овошје
 01.22.1 Тропско и суптропско овошје
 01.22.11 Авокадо 0804.40
 01.22.12 Банани 0803.10.10 + 0803.90.10
 01.22.13 Урми 0804.10
 01.22.14 Смокви 0804.20.10
 01.22.19 Друго тропско и суптропско овошје 0804 [.30 + .50] + 0807.20 + 

0810.60 + 0810.90.75
 01.23 Агруми
 01.23.1 Агруми
 01.23.11 Помело и грејфпрут 0805.40
 01.23.12 Лимони 0805.50
 01.23.13 Портокали 0805.10
 01.23.14 Тангерини, мандарини и клементини 0805.20
 01.23.19 Други агруми 0805.90
 01.24 Јаболчесто и коскесто овошје
 01.24.1 Јаболка
 01.24.10 Јаболка 0808.10
 01.24.2 Останато јаболчесто и коскесто овошје
 01.24.21 Круши 0808.30 
 01.24.22 Дуњи 0808.40
 01.24.23 Кајсии 0809.10
 01.24.24 Цреши 0809.2
 01.24.25 Праски 0809.30.90
 01.24.26 Нектарини 0809.30.10
 01.24.27 Сливи 0809.40.05
 01.24.28 Трнинки 0809.40.90
 01.24.29 Останато јаболчесто и коскесто овошје, неспомнато на друго 

место
0810.90.20

 01.25 Јагодесто, јаткасто и друго овошје
 01.25.1 Јагодесто и друго овошје од родот Vaccinium
 01.25.11 Киви 0810.50
 01.25.12 Малини 0810.20
 01.25.13 Јагоди 0810.10
 01.25.19 Јагодесто и друго овошје од родот Vaccinium, неспомнато на 

друго место
0810 [.30 + .40]

 01.25.2 Семиња од овошје
 01.25.20 Семиња од овошје 1209.99.9 + 1212.99.49
 01.25.3 Јаткасто овошје (освен неодгледувано јаткасто овошје 

соодветно за човечка исхрана, кикиритки и кокос)
 01.25.31 Бадеми 0802.11
 01.25.32 Костени 0802.41
 01.25.33 Лешници 0802.21
 01.25.34 Фстаци 0802.51
 01.25.35 Ореви 0802.31
 01.25.39 Друго јаткасто овошје (освен неодгледувано јаткасто овошје 

соодветно за човечка исхрана, кикиритки и кокос)
0801 [.21 + .31] + 0802 [.61 + .70 
+ .80 + .90]
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ШИФРА НАЗИВ
HS/CN 
2015

 01.25.9 Друго јагодесто и јаткасто овошје, неспомнато на друго место
 01.25.90 Друго јагодесто и јаткасто овошје, неспомнато на друго место 0810.70 + 0810.90.75 + 1212.92 

+ 1212.99.41 
 01.26 Маслодајни плодови
 01.26.1 Маслинки
 01.26.11 Трпезни маслинки 0709.92.10
 01.26.12 Маслинки за производство на маслиново масло 0709.92.90
 01.26.2 Кокосови ореви
 01.26.20 Кокосови ореви 0801.1
 01.26.9 Други маслодајни плодови
 01.26.90 Други маслодајни плодови 1203
 01.27 Растенија за подготвување пијалаци
 01.27.1 Растенија за подготвување пијалаци
 01.27.11 Кафе во зрно, непржено 0901.11
 01.27.12 Чај, во листови 0902 [.20 + .40]
 01.27.13 Мате-чај, во листови 0903
 01.27.14 Какао во зрно 1801
 01.28 Зачински, ароматични и лековити растенија и растенија за 

употреба во фармацијата
 01.28.1 Зачини, непреработени
 01.28.11 Пипер (црн пипер - бибер), суров 0904.11
 01.28.12 Пиперки и феферони, суви (capsicum spp.), сурови 0904.21
 01.28.13 Мускатово оревче, мацис и кардамом, сурови 0908 [.11 + .21 + .31]
 01.28.14 Анис, бадијан,  коријандер, коромач, кумин, ким и бобинки од 

смрека, сурови
0909 [.21 + .31 + .61]

 01.28.15 Цимет, суров 0906.1
 01.28.16 Каранфилче (цели петелки), сурово 0907.10
 01.28.17 Ѓумбир, сув и суров 0910.11
 01.28.18 Ванила, сурова 0905.10
 01.28.19 Други зачини, непреработени 0904.21.90 + 0910 [.20.10 + .30 

+ .91 (.05 + .10) + .99 (.10 + .31 
+ .33 + .50 + .91)] + 1212 [.94 + 
.99.95]

 01.28.2 Хмељ
 01.28.20 Хмељ 1210
 01.28.3 Растенија кои првенствено се употребуваат во парфимеријата, 

фармацијата, за инсектициди, фунгициди и за слична намена
 01.28.30 Растенија кои првенствено се употребуваат во парфимеријата, 

фармацијата, за инсектициди, фунгициди и слична намена
1211

 01.29 Останати повеќегодишни посеви
 01.29.1 Природен каучук
 01.29.10 Природен каучук 4001 [.10 + .2]
 01.29.2 Новогодишни дрва, сечени
 01.29.20 Новогодишни дрва, сечени 0604.20.20
 01.29.3 Растителни материјали кои првенствено се употребуваат во 

плетарството или за полнење, за тапацирање или за боење и  
штавење

 01.29.30 Растителни материјали кои првенствено се употребуваат во 
плетарството или за полнење, за тапацирање или за боење и  
штавење

1401 + 1404.90

 01.3 Материјали за расади: живи растенија, луковици, грутки и 
корења, резници и расади, мицелиуми на печурки

 01.30 Материјали за расади: живи растенија, луковици, грутки и 
корења, резници и расади, мицелиуми на печурки

 01.30.1 Материјали за расад: живи растенија, луковици, грутки и 
грутчести корења, резници и калеми; мицелиум на печурки

 01.30.10 Материјали за расад: живи растенија, луковици, грутки и 
грутчести корења, резници и калеми; мицелиум на печурки

0601 + 0602 [.10 + .20 + .30 + 
.40 + .90 (.10 + .20 + .30 + .45 + 
.49 + .50 + .70 + .9)]
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 01.4  Живи животни, живина и нивни производи
 01.41 Млечни крави, живи и непреработено кравјо млеко
 01.41.1 Млечни крави, живи
 01.41.10 Млечни крави, живи 0102 [.21 (.10 + .30) + .29 (.5 + 

.6)]
 01.41.2 Непреработено кравјо млеко
 01.41.20 Непреработено кравјо млеко 0401 [.10.90 + .20 (.19 + .99)]
 01.42 Други говеда и биволи, живи и нивна сперма
 01.42.1 Други говеда и биволи, живи
 01.42.11 Други говеда и биволи, освен телиња, живи 0102 [.21.90 + .29 (.05 + .91 + 

.99) + .31 + .39 (.10 + .90) + .90]
 01.42.12 Телиња од говеда и биволи, живи 0102.29 (.10 + .21 + .29 + .41 + 

.49)
 01.42.2 Сперма од говеда и биволи
 01.42.20 Сперма од говеда и биволи 0511.10
 01.43 Коњи и други сродни животни, живи
 01.43.1 Коњи и други сродни животни, живи
 01.43.11 Коњи, живи 0101[.21 + .29] + 0511.99.85
 01.43.12 Магариња, мулиња и мазги, живи 0101[.30 + .90] + 0511.99.85
 01.44 Камили и други животни од родот на камили, живи
 01.44.1 Камили и други животни од родот на камили, живи
 01.44.10 Камили и други животни од родот на камили, живи 106 [.13 + .19] + 0511.99.85
 01.45 Овци и кози, живи; непреработено млеко и стрижена волна од 

овци и кози
 01.45.1 Овци и кози, живи
 01.45.11 Овци, живи 0104.10 + 0511.99.85 
 01.45.12 Кози, живи 0104.20 + 0511.99.85 
 01.45.2 Непреработено овчо и козјо млеко
 01.45.21 Непреработено овчо млеко 0401 [.10.90 + .20 (.19 + .99)]
 01.45.22 Непреработено козјо млеко 0401 [.10.90 + .20 (.19 + .99)]
 01.45.3 Стрижена волна од овци и кози, масна; вклучувајќи и волна 

перена на животните
 01.45.30 Стрижена волна од овци и кози, масна; вклучувајќи и волна 

перена на животните
5101.11 

 01.46 Свињи, живи
 01.46.1 Свињи, живи
 01.46.10 Свињи, живи 0103 + 0511.99.85
 01.47 Живина, жива и јајца
 01.47.1 Живина, жива
 01.47.11 Кокошки, живи 0105 [.11 + .94]
 01.47.12 Мисирки, живи 0105 [.12 + .99.30]
 01.47.13 Гуски, живи 0105 [.14 + .99.20]
 01.47.14 Пајки и морки, живи 0105 [.13 + .15 + .99 (.10 + .50)]
 01.47.2 Јајца во лушпа, свежи
 01.47.21 Јајца од кокошка, во лушпа, свежи 0407.21
 01.47.22 Јајца од друга живина, во лушпа, свежи 0407.29 
 01.47.23 Јајца од кокошки, за насад 0407.11 
 01.47.24 Јајца од друга живина, за насад 0407.19 
 01.49 Други домашни животни и производи од домашни животни
 01.49.1 Други домашни животни, живи
 01.49.11 Домашни зајаци, живи 0106.14.10
 01.49.12 Домашни птици неспомнати на друго место, живи 0106.3
 01.49.13 Домашни влекачи (вклучувајќи змии и желки), живи 0106.20
 01.49.19 Други домашни животни, неспомнати на друго место, живи 0106 [.11 + .14.90 + .19 + .41 + 

.49 + .90]
 01.49.2 Други производи од домашни животни
 01.49.21 Природен мед 0409
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 01.49.22 Непреработено млеко, неспомнато на друго место 0401 [.10.90 + .20 (.19 + .99) + 
.40.90 + .50.19]

 01.49.23 Полжави, свежи, разладени, замрзнати, сушени, солени или во 
саламура, освен морски полжави

0307.60.90

 01.49.24 Производи  од домашни животни соодветни за човечка исхрана, 
неспомнати на друго место

0410

 01.49.25 Кокони на свилени буби погодни за одмотување 5001
 01.49.26 Восоци од инсекти и спермацети, рафинирани или 

нерафинирани, обоени или необоени
1521.90

 01.49.27 Животински ембриони за репродукција 0511.99.85
 01.49.28 Производи од домашни животни несоодветни за човечка 

исхрана, неспомнати на друго место
5102

 01.49.3 Сурови кожи со влакна или со волна и разновидни сурови кожи 
без влакна

 01.49.31 Сурови кожи со влакна или со волна, освен од јагниња 4301 [.10 + .60 + .80 + .90]
 01.49.32 Сурови кожи со влакна или со волна, од јагниња 4301.30
 01.49.39 Сурови кожи од животни, неспомнати на друго место (свежи или 

конзервирани, но понатаму непререботени)
4103

 01.6 Земјоделски и сточарски услуги  (освен ветеринарни услуги)
 01.61 Помошни услуги во растителното производство
 01.61.1 Помошни услуги во растителното производство
 01.61.10 Помошни услуги во растителното производство
 01.62 Помошни услуги во сточарството
 01.62.1 Помошни услуги во сточарството
 01.62.10 Помошни услуги во сточарството
 01.63 услуги за посеви после жетва (после собирањето на посевите)
 01.63.1 услуги за посеви после жетва (после собирањето на посевите)
 01.63.10 Услуги за посеви после жетва (после собирањето на посевите)
 01.64 услуги за доработка на семето (за семенски материјал)
 01.64.1 услуги за доработка на семето (за семенски материјал)
 01.64.10 Услуги за доработка на семето (за семенски материјал)
 01.7 Лов, траперство и услуги поврзани  со нив
 01.70 Лов, траперство и услуги поврзани со нив
 01.70.1 Лов, траперство и услуги поврзани  со нив
 01.70.10 Лов, траперство и услуги  поврзани со нив
 02 ПРОИЗВОДИ НА ШуМАРСТВОТО И СЕЧЕЊЕ НА ДРВА И уСЛугИ 

ПОВРЗАНИ СО НИВ 
 02.1 Шумски дрва и услуги за одгледување на шумски дрва
 02.10 Шумски дрва и услуги за одгледување на шумски дрва
 02.10.1  Живи шумски дрвја; семиња од шумски дрвја
 02.10.11  Живи шумски дрвја 0602 [.10.90 + .90.45]
 02.10.12 Семиња од шумски дрвја 1209.99.10
 02.10.2 услуги за расадување на шумски дрвја
 02.10.20 Услуги за расадување на шумски дрвја
 02.10.3 Шумски дрвја
 02.10.30 Шумски дрвја 0602.90.41
 02.2 Сечени дрва, грубо обработени
 02.20 Сечени дрва, грубо обработени
 02.20.1 Сечени дрва, грубо обработени
 02.20.11 Трупци од иглолисни дрвја 4403.20
 02.20.12 Трупци од листопадни дрвја, освен од тропски дрвја 4403.9
 02.20.13 Трупци од тропски дрвја 4403.4
 02.20.14 Огревно дрво од иглолисни дрвја 4401.10
 02.20.15 Огревно дрво од листопадни дрвја
 02.3 Шумски плодови и производи, освен шумски дрва
 02.30 Шумски плодови и производи, освен шумски дрва
 02.30.1 Природни гуми
 02.30.11 Балата, гута-перка, гвајала, чикл и слични природни гуми 4001.30
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 02.30.12 Шелак, балсами и други природни гуми и смоли 1301
 02.30.2 Природна плута, сурова или едноставно приготвена
 02.30.20 Природна плута, сурова или едноставно приготвена 4501.10
 02.30.3 Делови од растенија, треви, мов и лишаи, погодни за 

украсување
 02.30.30 Делови од растенија, треви, мов и лишаи, погодни за украсување 0604 [.20 (.11 + .19 + .40 + .90) + 

.90] + 1404.90
 02.30.4 Плодови и производи од шумски растенија, соодветни за 

човечка исхрана
 02.30.40 Плодови и производи од шумски растенија, соодветни за 

човечка исхрана
 02.4 Помошни услуги во шумарството
 02.40 Помошни услуги во шумарството
 02.40.1 Помошни услуги во шумарството
 02.40.10 Помошни услуги во шумарството
 03 РИбИ И ДРугИ ПРОИЗВОДИ НА РИбАРСТВОТО; ПРОИЗВОДИ ОД 

АКВАКуЛТуРИ; ПОМОШНИ уСЛугИ ВО РИбАРСТВОТО
 03.0 Риби и други производи на рибарството, производи од 

аквакултури, помошни услуги во рибарството
 03.00 Риби и други производи на рибарството, производи од 

аквакултури, помошни услуги во рибарството
 03.00.1  Живи риби, несоодветни за човечка исхрана
 03.00.11 Украсни риби, неодгледувани 0301.1
 03.00.12 Украсни риби, одгледувани 0301.1
 03.00.13 Други неодгледувани риби, живи, несоодветни за човечка 

исхрана, вклучувајќи семе и храна за аквакултурата
 03.00.14 Други одгледувани риби, живи, несоодветни за човечка исхрана, 

вклучувајќи семе и храна за аквакултурата
 03.00.2  Живи риби, свежи или разладени, соодветни за човечка 

исхрана
 03.00.21  Живи риби, свежи или разладени, морски, неодгледувани, 

соодветни  за човечка исхрана
0301 [.91 + .94 + .95 + .99.85] + 
0302 [.11 + .13 + .14 + .19 + .21 
+ .22 + .23 + .24 + .29 + .3 + .4 + 
.5  + .81 + .82 + .83 + .84 + .85 + 
.89 (.21 + .29 + .31 + .39 + .40 + 
.50 + .60 + .90)]

 03.00.22  Живи риби, свежи или разладени, слатководни, неодгледувани, 
соодветни  за човечка исхрана

0301[.92 + .93 + .99 (.11 + .18)] 
+ 0302 [.7 + .89.10]

 03.00.23  Живи риби, свежи или разладени, морски, одгледувани, 
соодветни  за човечка исхрана

0301 [.91 + .94 + .95 + .99.85] + 
0302 [.11 + .13 + .14 + .19 + .21 
+ .22 + .23 + .24 + .29 + .31 + .32 
+ .33.10 + .34 + .35 + .36 + .39 + 
.4 + .5  + .81 + .82 + .83 + .84 + 
.85 + .89 (.21 + .29 + .31 + .39 + 
.40 + .50 + .60 + .90) + .99]

 03.00.24  Живи риби, свежи или разладени, слатководни, одгледувани, 
соодветни  за човечка исхрана

0301[.92 + .93 + .99 (.11 + .18)] 
+ 0302 [.7 + .89.10]

 03.00.3 Лушпари, незамрзнати
 03.00.31 Лушпари, незамрзнати, неодгледувани 0306 [.21.90 + .22 (.10 + .91 + 

.99) + .24 (.30 + .80) + .25.90 + 

.26 (.31 + .39 + .90) + .27 (.91 + 

.95 + .99) + .29 (.10 + .90)]
 03.00.32 Лушпари, незамрзнати,  одгледувани 0306 [.21.90 + .22 (.10 + .91 + 

.99) + .24 (.30 + .80) + .25.90 + 

.26 (.31 + .39 + .90) + .27 (.91 + 

.95 + .99) + .29 (.10 + .90)]
 03.00.4 Мекотелци и други водни без'рбетници, живи, свежи или 

разладени
 03.00.41 Остриги, живи, свежи или разладени, неодгледувани 0307.11 + 0307.19.90
 03.00.42 Други мекотелци, живи, свежи или разладени, неодгледувани 0307 [.21 + .31 + .41 + .51 + .71 

+ .81 + .91]
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 03.00.43 Остриги, живи, свежи или разладени, одгледувани 0307.11 + 0307.19.90
 03.00.44 Други мекотелци, живи, свежи или разладени, одгледувани 0307 [.21 + .31 + .41 + .51 + .71 

+ .81 + .91]
 03.00.45 Други водни без'рбетници, живи, свежи или разладени, 

одгледувани
 03.00.46 Други водни без'рбетници, живи, свежи или разладени, 

неодгледувани
0308 [.11 + .21 + .30.10 + .90.10]

 03.00.5 бисери, необработени
 03.00.51 Природни бисери, необработени 7101.10
 03.00.52 Култивирани бисери, необработени 7101.21
 03.00.6 Останати водни растенија, животни и нивни производи
 03.00.61 Корали и слични производи, черупки на мекотелци, лушпари или 

трнокошци, или коски од сипа
0508

 03.00.62 Природни сунгери од животинско потекло 0511.99 (.31 + .39)
 03.00.63 Морски треви (алги) и други алги, соодветни за човечка исхрана, 

неодгледувани
1212.21

 03.00.64 Морски треви (алги) и други алги, соодветни за човечка исхрана, 
одгледувани

1212.21

 03.00.65 Морски треви (алги) и други алги, несоодветни за човечка 
исхрана, неодгледувани

1212.29

 03.00.66 Морски треви (алги) и други алги, несоодветни за човечка 
исхрана, одгледувани

1212.29

 03.00.69 Останати морски растенија, животни и нивни производи, 
неспомнати на друго место

0106 [.12 + .20 + .90]

 03.00.7 Помошни услуги во рибарство и аквакултура
 03.00.71 Помошни услуги во рибарство
 03.00.72 Помошни услуги во аквакултура
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B/б РуДАРСТВО И ВАДЕЊЕ НА КАМЕН
 05 Јаглен и лигнит
 05.1 Камен јаглен
 05.10 Камен јаглен
 05.10.1 Камен јаглен
 05.10.10 Камен јаглен 2701.1
 05.2 Лигнит
 05.20 Лигнит
 05.20.1 Лигнит
 05.20.10 Лигнит 2702.10
 06 Сурова нафта и природен гас
 06.1 Сурова нафта
 06.10 Сурова нафта
 06.10.1 Сурова нафта и масла од битуменозни минерали
 06.10.10 Сурова нафта и масла од битуменозни минерали 2709
 06.10.2 битуменозни или маслени шкрилци и битуменозен песок
 06.10.20 Битуменозни или маслени шкрилци и битуменозен песок 2714.10
 06.2 Природен гас, кондензиран или во гасовита состојба
 06.20 Природен гас, кондензиран или во гасовита состојба
 06.20.1 Природен гас, кондензиран или во гасовита состојба
 06.20.10 Природен гас, кондензиран или во гасовита состојба 2711 [.11 + .21 + .29]
 07 Метални руди
 07.1  Железни руди
 07.10  Железни руди
 07.10.1  Железни руди
 07.10.10  Железни руди 2601.1
 07.2 Руди на обоени метали
 07.21 Руди на уран и ториум 
 07.21.1 Руди на уран и ториум 
 07.21.10 Руди на уран и ториум 2612
 07.29 Други руди на обоени метали и нивни концентрати
 07.29.1 Други руди на обоени метали и нивни концентрати
 07.29.11 Руди и концентрати на бакар 2603
 07.29.12 Руди и концентрати на никел 2604
 07.29.13 Руди и концентрати на алуминиум 2606
 07.29.14 Руди и концентрати на благородни метали 2616
 07.29.15 Руди и концентрати на олово, цинк и калај 2607 + 2608 + 2609
 07.29.19 Други руди на обоени метали и нивни концентрати,  неспомнати 

на друго место
2602 + 2605 + 2610 + 2611 + 
2613 + 2614 + 2615 + 2617

 08 Други производи од рударството и вадење на камен
 08.1 Камен, песок и глина
 08.11 украсен камен и камен за градење, варовник, гипс, креда и 

шкрилци
 08.11.1 украсен камен и камен за градење
 08.11.11 Мермер и друг варовнички украсен камен или камен за 

градежништвото
2515

 08.11.12 Гранит, песочар и друг украсен камен или камен за 
градежништвото

2506.20 + 2516

 08.11.2 Варовник и гипс
 08.11.20 Варовник и гипс 2520.10 + 2521
 08.11.3 Креда и некалциниран доломит
 08.11.30 Креда и некалциниран доломит 2509 + 2518.10
 08.11.4 Шкрилци
 08.11.40 Шкрилци 2514
 08.12 Чакал, песок, глина и каолин
 08.12.1 Чакал и песок
 08.12.11 Природен песок 2505
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 08.12.12  Гранули, парчиња и прав; камена ситнеж и чакал 2517 [.10 + .4]
 08.12.13 Смеша од згура и слични индустриски отпадоци, без оглед на тоа 

дали содржат или не содржат камена ситнеж, чакал, шиндра и 
кремен за употреба во градежништвото

2517.20

 08.12.2 глина и каолин
 08.12.21 Каолин и други каолински глини 2507
 08.12.22 Други глини, андалузит, кианит, силиманит, мулит, шамотни и 

динас земји
2508

 08.9 Производи од рударството и вадење на камен, неспомнати на 
друго место

 08.91 Минерали за хемикалии и ѓубрива
 08.91.1 Минерали за хемикалии и ѓубрива
 08.91.11 Природен калциум фосфат и алуминиум - калциумов фосфат 2510
 08.91.12 Непржен железен пирит; суров или нерафиниран сулфур 2502 + 2503.00.10
 08.91.19 Други хемиски минерали 2511 + 2528 + 2529.2  + 2530 

[.20 + .90] + 3101 + 3104.90
 08.92 Тресет
 08.92.1 Тресет
 08.92.10 Тресет 2703
 08.93 Сол и чист натриум хлорид; морска вода
 08.93.1 Сол и чист натриум хлорид; морска вода
 08.93.10 Сол и чист натриум хлорид; морска вода 2501.00 (.10 + .31 + .51 + .99)
 08.99 Други производи од рударството и вадење на камен, 

неспомнати на друго место
 08.99.1 Природен битумен и асфалт; асфалтити и асфалтни карпи
 08.99.10 Природен битумен и асфалт; асфалтити и асфалтни карпи 2714.90
 08.99.2 Скапоцени и полускапоцени камења; индустриски дијаманти, 

необработени или само сечени со пила, цепени или делкани; 
плавец; ситнозрнест корунд; природен корунд, природен 
гранит и други природни абразиви; други минерали

 08.99.21 Скапоцени или полускапоцени камења, (освен индустриски 
дијаманти), необработени, сечени со пила или грубо обликувани

7102 [.10 + .31] + 7103.10

 08.99.22 Индустриски дијаманти, необработени или само сечени со пила, 
цепени или делкани; плавец; ситнозрнест корунд; природен 
корунд, природен гранит и други природни абразиви

2513 + 7102.21

 08.99.29 Други минерали 2504 + 2506.10 + 2512 + 2519 + 
2524 + 2525 + 2526 + 2529 [.10 
+ .30] + 2530.10 + 2621.90

 09 ПОМОШНИ уСЛугИ ВО РуДАРСТВО
 09.1 Помошни услуги за вадење на нафта и природен гас
 09.10 Помошни услуги за вадење на нафта и природен гас
 09.10.1 Помошни услуги за вадење на нафта и природен гас
 09.10.11 Услуги за дупчење при вадење на нафта и природен гас
 09.10.12 Услуги за монтирање, поправки и демонтирање на постројки 

за дупчење и сродни помошни услуги за вадење на нафта и 
природен гас

 09.10.13 Услуги за кондензирање или повторно претварање во гасовита 
состојба на природниот гас  за потребите на транспорт, 
извршени на местото на вадење 

 09.9 Помошни услуги за други видови рударство и вадење на 
камен, неспомнати на друго место

 09.90 Помошни услуги за други видови рударство и вадење на 
камен, неспомнати на друго место

 09.90.1 Помошни услуги за други видови рударство и вадење на 
камен, неспомнати на друго место

 09.90.11 Помошни услуги за вадење  на камен јаглен
09.90.19 Помошни услуги за други видови рударство и вадење на камен, 

неспомнати на друго место
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C/В ПРОИЗВОДИ НА ПРЕРАбОТуВАЧКАТА ИНДуСТРИЈА
 10 ПРЕХРАНбЕНИ ПРОИЗВОДИ
 10.1 Конзервирано месо и месни производи
 10.11 Преработено и конзервирано месо
 10.11.1 говедско, свинско, овчо, козјо, коњско и месо од други 

копитари, свежо или разладено
 10.11.11 Говедско месо, свежо или разладено 0201
 10.11.12 Свинско месо, свежо или разладено 0203.1
 10.11.13 Овчо месо, свежо или разладено 0204 [.10 + .2]
 10.11.14 Козјо месо, свежо или разладено 0204.50 (.1 + .3)
 10.11.15 Коњско месо и месо од други копитари, свежо или разладено 0205.00.20
 10.11.2 Кланички нуспроизводи од говеда, свињи, овци, кози, коњи и 

други копитари, свежи или разладени, соодветни за човечка 
исхрана

 10.11.20 Кланички нуспроизводи од говеда, свињи, овци, кози, коњи и 
други копитари, свежи или разладени, соодветни за човечка 
исхрана

0206 [.10 + .30 + .80] + 0504

 10.11.3 Замрзнато месо и кланички нуспроизводи, соодветни за 
човечка исхрана; друго месо и кланички нуспроизводи, 
соодветни за човечка исхрана

 10.11.31 Говедско месо, замрзнато 0202
 10.11.32 Свинско месо, замрзнато 0203.2
 10.11.33 Овчо месо, замрзнато 0204 [.30 + .4]
 10.11.34 Козјо месо, замрзнато 0204.50 (.5 + .7)
 10.11.35 Коњско месо и месо од други копитари, замрзнато 0205.00.80
 10.11.39 Друго месо и кланички нуспроизводи, соодветни за човечка 

исхрана, свежи, разладени или замрзнати
0206 [.2 + .4 + .90] + 0208 + 
0504

 10.11.4 Скубена волна и сурови кожи од говеда и други копитари, овци 
и кози

 10.11.41 Масна волна, скубена 5101.19
 10.11.42 Цели сурови говедски кожи и кожи од копитари 4101 [.20 + .50]
 10.11.43 Други сурови говедски кожи и кожи од копитари 4101.90
 10.11.44 Сурови кожи од овци или јагниња 4102
 10.11.45 Сурови кожи од кози или јариња 4103.90
 10.11.5 Маснотии од говеда, овци, кози или свињи
 10.11.50 Маснотии од говеда, овци, кози или свињи 0209.10 + 1501 [.10 + .20] + 

1502
 10.11.6 Сурови отпадоци и остатоци, несоодветни за човечка исхрана
 10.11.60 Сурови отпадоци и остатоци, несоодветни за човечка исхрана 0502 + 0504 + 0506 + 0507 + 

0510 + 0511.99 (.10 + .85)
 10.11.9 Постапки по договор како дел од производството на 

преработено и конзервирано месо
 10.11.99 Постапки по договор како дел од производството на 

преработено и конзервирано месо
 10.12 Преработка и конзервирање на месо од живина
 10.12.1 Месо од живина, свежо или разладено
 10.12.10 Месо од живина, свежо или разладено 0207 [.11 + .13 (.10 + .20 + .30 + 

.40 + .50 +. 60 + .70) + .24 + .26 ( 

.10 + .20 + .30 + .40 + .50 +. 60 + 

.70 + .80)  + .41 + .44 (.10 + .21 + 

.31 + .41 + .51 +. 61 + .71 + .81) 
+ .51 + .54 (.10 + .21 + .31 + .41 
+ .51 +. 61 + .71 + .81) + .60 (.05 
+ .10 + .21 + .31 + .41 + .51 + .61 
+ .81)]
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 10.12.2 Месо од живина, замрзнато
 10.12.20 Месо од живина, замрзнато 0207 [.12 + .14 (.10 + .20 + .30 

+ .40 + .50 +. 60 + .70) + .25 + 
.27 (.10 + .20 + .30 + .40 + .50 +. 
60 + .70 + .80)  + .42 + .45 (.10 + 
.21 + .31 + .41 + .51 +. 61 + .71 + 
.81) + .52 + 55 (.10 + .21 + .31 + 
.41 + .51 +. 61 + .71 + .81) + .60 
(.05 + .10 + .21 + .31 + .41 + .51 
+ .61 + .81)]

 10.12.3 Маснотии од живина
 10.12.30 Маснотии од живина 0209.90 + 1501.90
 10.12.4 Кланички нуспроизводи од живина, соодветни за човечка 

исхрана
 10.12.40 Кланички нуспроизводи од живина, соодветни за човечка 

исхрана
0207 [.13.9 + .14.9 + 26.9 + .27.9 
+ .43 + .44.9 + 45.9 + .53 + .54.9 
+ .55.9 + 60.9]]

 10.12.5 Пердуви и кожи со пердуви од птици 
 10.12.50 Пердуви и кожи со пердуви од птици 0505 + 6701
 10.12.9 Постапки по договор како дел од производството на 

преработено и конзервирано месо од живина
 10.12.99 Постапки по договор како дел од производството на 

преработено и конзервирано месо од живина
 10.13 Месо и производи од месо од живина
 10.13.1 Конзервирано или преработено месо, кланички нуспроизводи 

и крв, соодветни за човечка исхрана 
 10.13.11 Свинско месо, сечено, солено, сушено или чадено (сланина и 

шунка)
0210.1

 10.13.12 Говедско месо, солено, сушено или чадено 0210.20
 10.13.13 Друго месо и кланички нуспроизводи соодветни за човечка 

исхрана, солени, во саламура, сушени или чадени (освен свинско 
и говедско месо); брашно и прав од месо или од кланички 
нуспроизводи соодветни за човечка исхрана

0210.9 + 0504

 10.13.14 Колбаси и слични производи од месо, од кланички нуспроизводи 
или крв, соодветни за човечка исхрана 

1601

 10.13.15 Друго приготвено или конзервирано месо, кланички 
нуспроизводи или крв соодветни за човечка исхрана

1602 [.2 + .3 + .4 + .50 + .90]

 10.13.16 Брашно, прав и пелети од месо несоодветни за човечка исхрана; 
џимиринки

2301.10

 10.13.9 готвење и други услуги за подготовка на производството 
на месни производи; Постапки по договор како дел од 
производството на производи од месо и месо од  живина

 10.13.91 Готвење и други услуги за подготовка на производството  на 
месни производи

 10.13.99 Постапки по договор како дел од производството на производи 
од месо и месо од живина

 10.2 Производство и конзервирање на риба, лушпари и школки
 10.20 Производство и конзервирање на риба, лушпари и школки
 10.20.1 Риби, свежи, разладени или замрзнати
 10.20.11 Филети и друго месо од риби (мелено или немелено), свежи или 

разладени
0304 [.3 + .4 + .5]

 10.20.12 Џигер и икра од риби, свежи или разладени 0302.90
 10.20.13 Риби, замрзнати 0303 [.1 + .2 + .3 + .4 + .5 +.6 + 

.8]
 10.20.14 Филети од риби, замрзнати 0304 [.6 +.7 + .8]
 10.20.15 Месо од риби (мелено или немелено), замрзнато 0304.9
 10.20.16 Џигер и икра од риби, замрзнати 0303.90
 10.20.2 Риби,  на друг начин приготвени или конзервирани; кавијар и 

замени за кавијар
 10.20.21 Филети од риби, сушени, солени или во салумура, но нечадени 0305.3
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 10.20.22 Џигери, икри, перки, глави, опашки, желудници и други 
отпадоци и остатоци соодветни за човечка исхрана, сушени, 
чадени, солени или во саламура; рибино брашно, гриз или 
пелети, соодветни за човечка исхрана

0305 [.10 + .20 + .7]

 10.20.23 Риби, сушени , солени или несолени, или во саламура 0305 [.5 + .6]
 10.20.24 Риби, вклучувајќи и филети, чадени 0305.4
 10.20.25 Риби, на друг начин приготвени или конзервирани, освен готови 

јадења
1604 [.1 + .20]

 10.20.26 Кавијар и замена за кавијар 1604.3 
 10.20.3 Лушпари, школки, морски алги и други водни без'рбетници, 

замрзнати, приготвени или конзервирани
 10.20.31 Лушпари, замрзнати, сушени, солени или во саламура 0306 [.11 (.10 + .90) + .12 (.10 

+ .90) + .14 (.10 + .30 + .90) + 
.15.90 + .16.9 + .17.9  + .19 (.10 
+ .90)]

 10.20.32 Школки, замрзнати, сушени, солени или во саламура 0307 [.29 (.10 + .90) + .39 (.10 
+ .90) + .49 (.09 + .1 + .3 + .59 + 
.71 + .9)+ .59 (.10 + .90) + .99]

 10.20.33 Други водни без'рбетници и морски алги, замрзнати, сушени, 
солени или во саламура, чадени

0307 [.79 (.30 + .90) + .89.90] + 
0308 [.19 (.30 + .90) + .29 (.30 + 
.90)  + .30 (.50 + .90) + .90 (.50 
+ .90)]

 10.20.34 Лушпари, школки и други водни без'рбетници и морски алги, 
замрзнати, на друг начин приготвени или конзервирани

0306[.11.05 + .12.05 + .14.05 + 
.15.10 + .16.10 + .17.10 + 19.05 
+ .21.10 + .22.30 + .24.10 + 
.25.10 + .26.10 + 27.10 + .29.05] 
+ 0307 [.19.10 + .29.05 + .39.05 
+ 49.05 + 59.05 + .60.10 + .79.10 
+ .89.10 + .99.10 + 0308 [.19.10 
+ .29.10 + .30.30 + .90.30] + 
1605

 10.20.4 брашно, гриз, пелети и други производи од риби, лушпари, 
школки или други водни без'рбетници или морски алги, 
несоодветни за човечка исхрана, неспомнати на друго место 

 10.20.41 Брашно, гриз, пелети од риби, лушпари, школки или други водни 
без'рбетници или морски алги, несоодветни за човечка исхрана

2301.20

 10.20.42 Други производи од риби, лушпари, школки или други водни 
без'рбетници или морски алги, несоодветни за човечка исхрана

0511.91

 10.20.9 Чадење и други услуги за конзервирање и подготовка на 
производството на производи од риба; Постапки по договор 
како дел од производството на преработени и конзервирани 
риби, лушпари и школки

 10.20.91 Чадење и други услуги за конзервирање и подготовка на 
производството на производи од риба

 10.20.99 Постапки по договор како дел од производството на 
преработени и конзервирани риби, лушпари и школки

 10.3 Преработка и конзервирање на овошје и зеленчук
 10.31 Преработка и конзервирање на компир
 10.31.1 Преработка и конзервирање на компир
 10.31.11 Компир, замрзнат 0710.10 + 2004.10
 10.31.12 Сушен компир, сечен или несечен, на парчиња или не, но 

необработен на друг начин
0712.90.05

 10.31.13 Сушен компир во форма на брашно, гриз, снегулки, гранули и 
пелети

1105

 10.31.14 Компир, приготвен или конзервиран 2005.20
 10.31.9 готвење и други услуги за подготовка на компир и производи 

од компир; Постапки по договор како дел од производството 
на преработени и конзервирани компири

 10.31.91 Готвење и други услуги за подготовка на компир и производи од 
компир
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 10.31.99 Постапки по договор како дел од производството на 
преработени и конзервирани компири

 10.32 Сокови од овошје и зеленчук
 10.32.1 Сокови од овошје и зеленчук
 10.32.11 Сок од домати 2009.50
 10.32.12 Сок од портокали 2009.1
 10.32.13 Сок од грејпфрут 2009.2
 10.32.14 Сок од ананас 2009.4
 10.32.15 Сок од грозје 2009.6
 10.32.16 Сок од јаболка 2009.7
 10.32.17 Мешавини од сокови од овошје и зеленчук 2009.90
 10.32.19 Други сокови од овошје и зеленчук 2009 [.3 + .8]
 10.32.9 Постапки по договор како дел од производството на сокови од 

овошје и зеленчук
 10.32.99 Постапки по договор како дел од производството на сокови од 

овошје и зеленчук
 10.39 Друго преработено и конзервирано овошје и зеленчук
 10.39.1 Преработен и конзервиран зеленчук, освен компир
 10.39.11 Зеленчук, замрзнат 0710 [.2 + .30 + .40 + .80 + .90]
 10.39.12 Зеленчук, привремено конзервиран 0711
 10.39.13 Сушен зеленчук 0712 [.20 + .3 + .90 (.1+.30 + .50 

+ .90)]
 10.39.14 Сечен и пакуван зеленчук и овошје 0701.90 (.50 + .90) + 0702 + 

0703 [.10 (.19 + .90) + .20 + .90] 
+ 0704 + 0705 + 0706 + 0707 + 
0708 + 0709 [.20 + .30 + .40 + 
.5 + .60 (.10 + .99) + .70 + .91 
+ .92.10 + .93 + .99 (.10 + .20 + 
.50 + .60 + .90)] + 0710 + 0803 + 
0804 [.10 + .20.10 + .30 + .40 + 
50] + 0805 + 0806.10.10 + 0807 
+ 0808 [.10.80 + .30.90 + .40] + 
0809 + 0810

 10.39.15 Грав, конзервиран, но не во оцет или оцетна киселина, освен 
готови јадења од зеленчук

2005.5

 10.39.16 Грашок, конзервиран, но не во оцет или оцетна киселина, освен 
готови јадења од зеленчук

2005.40

 10.39.17 Друг зеленчук (освен компир), конзервиран, но не во оцет или 
оцетна киселина, освен готови јадења од зеленчук

2002 + 2003 + 2004.90 + 2005 
[.60 + .70 + .80 + .9]

 10.39.18 Зеленчук (освен компир), овошје, овошје со јатки и други делови 
од растенија соодветни за човечка исхрана, приготвени и 
конзервирани во оцет или оцетна киселина

2001

 10.39.2 Преработено и конзервирано овошје и овошје со јатки
 10.39.21 Овошје и овошје со јатки, неварено или варено, замрзнато 0811
 10.39.22 Џемови, овошни желеа, пиреа и пасти од овошје и овошје со 

јатки
2007.9

 10.39.23 Овошје со јатки и кикиритки, пржени, солени или приготвени на 
друг начин

2008.1

 10.39.24 Овошје и овошје со јатки, привремено конзервирани, 
несоодветни за непосредна исхрана

0812 + 0814

 10.39.25 Кикиритки и овошје со јатки,  лупени 0801 [.22 + .32] + 0802 [.12 + .22 
+ .32 + .42 + .52 + .62 + .70 + .80 
+ .90] + 1202.42

 10.39.29 Друго приготвено, сушено или конзервирано овошје и овошје со 
јатки

0803 [.10.90 + 90.90] + 0804 
[.10 + .20.90 + .30 + .50] + 0805 
[.10.80 + .20 + .40 + .50 + .90] + 
0806.20 + 0813 + 0814 + 2008 
[.20 + .30 + .40 + .50 + .60 + .70 
+ .80 + .91 + .93 + .97 + .99]
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 10.39.3 Растителни материи и растителни отпадоци, растителни 
остатоци и нуспроизводи

 10.39.30 Растителни материи и растителни отпадоци, растителни остатоци 
и нуспроизводи

2308

 10.39.9 готвење и други услуги за подготовка на конзервирање 
на овошје и зеленчук; Постапки по договор како дел од 
производството на друго преработено и конзервирано овошје 
и зеленчук

 10.39.91 Готвење и други услуги за подготовка на конзервирање на 
овошје и зеленчук

 10.39.99 Постапки по договор како дел од производството на друго 
преработено и конзервирано овошје и зеленчук

 10.4 Растителни и животински масла и масти
 10.41 Масла и масти
 10.41.1  Животински масла и масти и нивни фракции, сурови
 10.41.11 Стеарин од свинска маст, масло од свинска маст, олеостеарин, 

олео масла и масла од лој, неемулгирани, немешани или на друг 
начин подготвени

1503

 10.41.12 Масти, масла и нивни фракции, од риби и морски цицачи 1504
 10.41.19 Други животински масти и масла и нивни фракции, рафинирани 

или нерафинирани, но хемиски немодификувани
1506

 10.41.2 Растителни масла, сурови
 10.41.21 Масло од кикиритки, сурово 1508.10
 10.41.22 Маслиново масло, сурово 1509.10 + 1510.00.10
 10.41.23 Сончогледово масло, сурово 1512.11
 10.41.24 Сурово масло од маслодајна репка, шафраника и синап 1514 [.11 + .91]
 10.41.25 Палмино масло, сурово 1511.10
 10.41.29 Други растителни масла, сурови 1507.10 + 1512.21 + 1513 [.11 + 

.21] + 1515 [.11 + .50.1 + .90 (.2 
+.40 + .59)]

 10.41.3 Кратки отпадни памучни влакна (памучен линтерс)
 10.41.30 Кратки отпадни памучни влакна (памучен линтерс) 1404.20
 10.41.4 Маслени погачи и други тврди остатоци од растителни масти 

и масла; брашно и гриз од маслодајни семиња и маслодајни 
плодови

 10.41.41 Маслени погачи и други цврсти остатоци од растителни масти и 
масла

2304 + 2305 + 2306

 10.41.42 Брашно и гриз од маслодајни семиња и плодови, освен од синап 1208
 10.41.5 Рафинирани масла, освен остатоци
 10.41.51 Рафинирано масло од соја и негови фракции, хемиски 

немодификувано
1507.90

 10.41.52 Рафинирано масло од кикиритки и негови фракции, хемиски 
немодификувано 

1508.90

 10.41.53 Рафинирано маслиново масло и негови фракции, хемиски 
немодификувано 

1509.90 + 1510.00.90

 10.41.54 Рафинирано сончогледово масло и негови фракции, хемиски 
немодификувано

1512.19

 10.41.55 Рафинирано масло од памуково семе и негови фракции,  
хемиски немодификувано

1512.29

 10.41.56 Рафинирано масло од маслодајна репка, шафраника и синап и 
нивни фракции, хемиски немодификувано 

1514 [.19 + .99]

 10.41.57 Рафинирано палмино масло и негови фракции, хемиски 
немодификувано

1511.90

 10.41.58 Рафинирано кокосово масло и негови фракции, хемиски 
немодификувано

1513.19

 10.41.59 Други масла и нивни фракции, рафинирани, хемиски 
немодификувани; цврсти растителни масти и масла (освен 
пченкарно масло) и нивни фракции, рафинирани, хемиски 
немодификувани, неспомнати на друго место

1513.29 + 1515 [.19 + .30 + .50.9 
+ .90 (.11 + .3 + .51 + .60 + .9)]
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 10.41.6  Животински и растителни масти и масла и нивни фракции, 
хидрогенизирани, естерифицирани, но необработени на друг 
начин

 10.41.60  Животински и растителни масти и масла и нивни фракции, 
хидрогенизирани, естерифицирани, но необработени на друг 
начин

1516

 10.41.7 Растителни восоци, освен триглицериди, дегра, остатоци 
од преработка на маслени материјали и животински или 
растителни восоци

 10.41.71 Растителни восоци (освен триглицериди) 1521.10
 10.41.72 Деграс; остатоци од преработка на маслени материи и 

животински или растителни восоци
1522

 10.41.9 Постапки по договор како дел од производството на масла и 
масти

 10.41.99 Постапки по договор како дел од производството на масла и 
масти

 10.42 Маргарин и слични масти за јадење
 10.42.1 Маргарин и слични масти за јадење
 10.42.10 Маргарин и слични масти за јадење 1517
 10.42.9 Постапки по договор како дел од производството на маргарин 

и слични масти за јадење
 10.42.99 Постапки по договор како дел од производството на маргарин и 

слични масти за јадење
 10.5 Млечни производи
 10.51 Млечни производи и сирење
 10.51.1 Преработено млеко и павлака
 10.51.11 Преработено млеко 0401 [.10 + .20]
 10.51.12 Павлака со масленост поголема од 6%, неконцентрирана и 

незасладена
0401 [.40 + .50]

 10.51.2 Млеко во цврста состојба
 10.51.21 Обезмастено млеко во прав 0402.10
 10.51.22 Необезмастено млеко во прав 0402.2
 10.51.3 Путер и млечни производи за мачкање
 10.51.30 Путер и млечни производи за мачкање 0405
 10.51.4 Сирење и урда
 10.51.40 Сирење и урда 0406
 10.51.5 Други млечни производи
 10.51.51 Млеко, концентрирано, засладено со шеќер или други 

засладувачи, освен во цврста состојба
0402.9

 10.51.52 Јогурт и друго ферментирано или потквасено млеко 0403
 10.51.53 Казеин 3501.10
 10.51.54 Лактоза и лактозен сируп 1702.1
 10.51.55 Сурутка 0404.10
 10.51.56 Млечни производи неспомнати на друго место 0404.90
 10.51.9 Постапки по договор како дел од производството на млеко, 

млечни производи и сирења
 10.51.99 Постапки по договор како дел од производството на млеко, 

млечни производи и сирења
 10.52 Сладолед
 10.52.1 Сладолед и слични замрзнати производи соодветни за човечка 

исхрана
 10.52.10 Сладолед и слични замрзнати производи, соодветни за човечка 

исхрана
2105

 10.52.9 Постапки по договор како дел од производството на сладолед
 10.52.99 Постапки по договор како дел од производството на сладолед
 10.6 Мелнички производи, скроб и производи од скроб
 10.61 Мелнички производи
 10.61.1 Ориз, полубланширан или бланширан, лупен или кршен
 10.61.11 Лупен ориз 1006.20
 10.61.12 Ориз, полубланширан или бланширан или кршен 1006 [.30 + .40]
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 10.61.2 брашно од жита и зеленчук; смеса од нив
 10.61.21 Брашно од пченица или наполица 1101
 10.61.22 Брашно од други жита 1102
 10.61.23 Брашно и гриз од зеленчук 1106
 10.61.24 Смеси за производство на пекарски производи
 10.61.3 Јарма, гриз, пелети и други мелнички производи од жита
 10.61.31 Јарма и гриз од пченица 1103.11
 10.61.32 Јарма,  гриз и пелети од жита, неспомнати на друго место 1103 [.13 + .19 + .20]
 10.61.33  Жита за појадок и други производи од жита 1104 + 1904
 10.61.4 Трици и други остатоци од обработка на жита
 10.61.40 Трици и други остатоци од обработка на жита 2302
 10.61.9 Постапки по договор како дел од производството на мелнички 

производи
 10.61.99 Постапки по договор како дел од производството на мелнички 

производи
 10.62 Скроб и производи од скроб
 10.62.1 Скроб и производи од скроб; шеќери и сирупи од шеќер, 

неспомнати на друго место
 10.62.11 Скроб; инулин; пченичен глутен; декстрин и други модификувани 

скробови
1108 + 1109 + 3505.10

 10.62.12 Тапиока и замени за тапиока, приготвени од скроб, во форма на 
лушпички, зрнца и слични форми

1903

 10.62.13 Гликоза и гликозен сируп; фруктоза и фруктозен сируп; инвертен 
шеќер; шеќер и шеќерни сирупи; неспомнати  на друго место

1702 [.30 + .40 + .50 + .60 + .90 
(.10 + .30 + .50 + .80 + .95)]

 10.62.14 Пченкарно масло 1515.2
 10.62.2 Остатоци од производството на скроб и слични остатоци
 10.62.20 Остатоци од производството на скроб и слични остатоци 2303.10
 10.62.9 Постапки по договор како дел од производството на скроб и 

производи од скроб
 10.62.99 Постапки по договор како дел од производство скроб и 

производи од скроб
 10.7 Пекарски производи и тестетини
 10.71 Леб; свежи печива и слатки 
 10.71.1 Леб, свежи печива и слатки
 10.71.11 Свеж леб 1905.90.30
 10.71.12 Свежи печива и слатки 1905.90 [.60 + .90]
 10.71.9 Постапки по договор како дел од производството на свеж или 

замрзнат леб, печива и слатки
 10.71.99 Постапки по договор како дел од производството на свеж или 

замрзнат леб, печива и слатки
 10.72 Двопек и бисквити; трајни печива и слатки 
 10.72.1 Двопек и бисквити; трајни печива и слатки
 10.72.11 Р'скав леб (криспи), двопек, тост леб и слични тост  производи 1905 [.10 + .40]
 10.72.12 Медени колачи и слични производи; слатки бисквити; вафли и 

обланди
1905 [.20 + .3]

 10.72.19 Останати суви или трајни пекарски производи 1905.90 (.10 + .20 + .45 + .55 + 
.60 + .90)

 10.72.9 Постапки по договор како дел од производството на двопек и 
бисквити; трајни печива и слатки

 10.72.99 Постапки по договор како дел од производството на двопек и 
бисквити, трајни печива и слатки

 10.73 Макарони, њоки, кускус и слични тестенини
 10.73.1 Макарони, њоки, кускус и слични тестенини
 10.73.11 Макарони, њоки и слични тестенини 1902 [.1  +.3]
 10.73.12 Кускус 1902.40
 10.73.9 Постапки по договор како дел од производството на макарони, 

њоки, кускус и слични тестенини
 10.73.99 Постапки по договор како дел од производството на макарони, 

њоки, кускус и слични тестенини



28 Државен завод за статистика

ШИФРА НАЗИВ
HS/CN 
2015

 10.8 Други прехранбени производи
 10.81 Шеќер
 10.81.1 Суров или рафиниран шеќер од шеќерна трска или шеќерна 

репка; меласа
 10.81.11 Суров шеќер од шеќерна трска или шеќерна репка, во цврста 

состојба
1701.1

 10.81.12 Рафиниран шеќер од шеќерна трска или шеќерна репка, како 
и хемиски чиста сахароза, во цврста состојба, без додадени 
материи за ароматизација или за боење

1701.99

 10.81.13 Рафиниран шеќер од шеќерна трска или шеќерна репка, со 
додадени материи за ароматизација или за боење; шеќер и 
сируп од јавор

1701.91 + 1702.20

 10.81.14 Меласа 1703
 10.81.2 Резанки од шеќерна репка, отпадоци од шеќерна трска и други 

отпадоци од производството на шеќер
 10.81.20 Резанки од шеќерна репка, отпадоци од шеќерна трска и други 

отпадоци од производството на шеќер
2303.20

 10.81.9 Постапки по договор како дел од производството на шеќер
 10.81.99 Постапки по договор како дел од производството на шеќер
 10.82 Какао, чоколада и кондиторски производи
 10.82.1 Какао маса, одмастена или неодмастена, какао путер, 

маснотии и масло од какао, какао во прав
 10.82.11 Какао маса, одмастена или неодмастена 1803
 10.82.12 Какао путер, маснотии и масло од какао 1804
 10.82.13 Какао во прав, без додаден шеќер или други материи за 

засладување
1805

 10.82.14 Какао во прав со додаден шеќер или други материи за 
засладување

1806.10

 10.82.2 Чоколада и други кондиторски производи
 10.82.21 Чоколада и прехранбени производи кои содржат какао (освен 

засладено какао во прав), во растурена форма
1806.20

 10.82.22 Чоколада и прехранбени производи кои содржат какао (освен 
засладено какао во прав), освен во растурена форма

1806 [.3 + .90]

 10.82.23 Производи од шеќер (вклучувајќи бела  чоколада), кои не 
содржат какао

1704

 10.82.24 Овошје, ореви и слично овошје со јатки, кори од овошје и од 
други  делови од растенија, зашеќерени (кандирани)

2006

 10.82.3 Лушпи, кори, ципи и други отпадоци од какао
 10.82.30 Лушпи, кори, ципи и други отпадоци од какао 1802
 10.82.9 Постапки по договор како дел од производството на какао, 

чоколада и кондиторски производи
 10.82.99 Постапки по договор како дел од производството на какао, 

чоколада и кондиторски производи
 10.83 Преработени чај и кафе
 10.83.1 Преработен чај и кафе
 10.83.11 Кафе, без кофеин или пржено 0901 [.12 + .2]
 10.83.12 Замена за кафе; екстракти, есенции и концентрати на кафе или 

замена за кафе, лушпи  и ципи од кафе
0901.90 + 2101 [.1 + .30]

 10.83.13 Зелен чај (неферментиран), црн чај (ферментиран) и делумно 
ферментиран чај, во пакувања помали или еднакви на три 
килограми

0902 [.10 + .30]

 10.83.14 Екстракти, есенции, концентрати и препарати од чај и мате-чај 2101.20
 10.83.15 Билни екстракти 1211.90 (.20 + .86) + 2106.90 

(.92 + .98) 
 10.83.9 Постапки по договор како дел од производството на кафе и чај
 10.83.99 Постапки по договор како дел од производство на кафе и чај
 10.84 Зачини и други додатоци
 10.84.1 Оцет; сосови; мешани мирудии; брашно и гриз од синап; 

приготвен синап (сенф)
 10.84.11 Оцет и замена за оцет добиени од оцетна киселина 2209
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 10.84.12 Сосови; мешани мирудии и зачини; брашно и гриз од синап и 
приготвен синап (сенф) 

2103

 10.84.2 Зачини, преработени
 10.84.21 Пипер (од родот Piper), преработен 0904.12
 10.84.22 Лути и слатки пиперки, суви (од родот  Capiscum), преработени 0904.22
 10.84.23 Цимет (канела), преработен; други преработени зачини 0905.20 + 0906.20 + 0907.20 + 

0908 [.12 + .22 + .32] + 0909 [.22 
+ .32 + .62] + 0910 [.12 + .20.90 
+ .30 + .91(.05 + .90 )+ .99 + (.10 
+ .39 + .50 + .99)]

 10.84.3 Сол за човечка исхрана
 10.84.30 Сол за човечка исхрана 2501.00.91
 10.84.9 Постапки по договор како дел од производството на зачини и 

други додатоци
 10.84.99 Постапки по договор како дел од производството на зачини и 

други додатоци
 10.85 готови јадења и оброци
 10.85.1 готови јадења и оброци
 10.85.11 Готови јадења и оброци од месо, кланички нуспроизводи или 

крв соодветни за човечка исхрана
1601 + 1602 [.20 + .3 + .4 + .50 
+ .90]

 10.85.12 Готови јадења и оброци од риби, лушпари и школки 0306 [.11.05 + .12.05 + .14.05 + 
.15.10 + .16.10 +.17.10 +.19.05 + 
.21.10 + .22.30 + .24.10 + .25.10 
+ .26.10 + 27.10 + .29.05] + 
0307 [.19.10 + .29.05 + .39.05 + 
.49.05 + .59.05 + .60.10 + .79.10 
+ .89.10 + .99.10] + 0308 [.19.10 
+ .29.10 + .30.30 + .90.30] + 
1604.1 + 1604.20 + 1605

 10.85.13 Готови јадења и оброци од зеленчук  2001 [.10 + .90 (.20 + .30 + .40 
+ .50 + .70 + .97)] + 2002 + 2003 
[.10.30 + .90] + 2004.90 + 2005 
[.40 + .5 + .60 + .70 + .80 + .91 
+ .99]

 10.85.14 Готови јадења и оброци од тестенини 1902 [.20 + .30 + .40.90]
 10.85.19 Други готови јадења и оброци (вклучувајќи и замрзната пица) 0408.99.80 + 1901.20.00 + 

1904.90.10 + 1905.90.90 + 
2106.90.98

 10.85.9 Постапки по договор како дел од производството на готови 
јадења и оброци

 10.85.99 Постапки по договор како дел од производството на готови 
јадења и оброци

 10.86 Хомогенизирани прехранбени препарати и диетална храна
 10.86.1 Хомогенизирани прехранбени препарати и диетална храна
 10.86.10 Хомогенизирани прехранбени производи и диетална храна 0402.29.11 + 1602.10 + 

1901.10+ 2005.10 + 2007.10 + 
2104.20

 10.86.9 Постапки по договор како дел од производството на 
хомогенизирани прехранбени препарати и диетална храна

 10.86.99 Постапки по договор како дел од производството на 
хомогенизирани прехранбени препарати и диетална храна

 10.89 Останати прехранбени производи, неспомнати на друго место
 10.89.1 Супи, јајца, квасец и други прехранбени производи; екстракти 

и сокови од месо, риба  и водни без'рбетници
 10.89.11 Супи и чорби и препарати за нив 2104.10
 10.89.12 Јајца, без лушпи и жолчки од јајца, свежи или конзервирани; 

јајца во лушпа, конзервирани или варени; белки (албумин) од 
јајца

0407.90 + 0408 + 3502.1

 10.89.13 Квасец (активен или неактивен), други едноклеточни 
микроорганизми; приготвени прашоци за печиво

2102

 10.89.14 Екстракти и сокови од месо, риби и водни без'рбетници 1603
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 10.89.15 Растителни сокови и екстракти; пектински материи; растителни 
слузи и средства за згуснување

1302

 10.89.16 Приготвени расипливи прехранбени производи како што се 
сендвичи и свежа пица

 10.89.17 Додатоци на храна, за човечка исхрана 2106.90 (.92 + .98)
 10.89.19 Разновидни прехранбени производи, неспомнати на друго место 1702.90.7 + 1901.90 + 2106 [.10 

+ .90 (.20 + .30 + .5 + .92 + .98)]
 10.89.9 Постапки по договор како дел од производството на други 

прехранбени производи, неспомнати на друго место
 10.89.99 Постапки по договор како дел од производството на други 

прехранбени производи, неспомнати на друго место
 10.9 готова храна за животни
 10.91 готова храна за животни
 10.91.1 готова храна за животни, освен брашно и пелети од луцерка
 10.91.10 Готова храна за животни, освен брашно и пелети од луцерка 2309.90
 10.91.2 брашно и пелети од луцерка (alfalfa)
 10.91.20 Брашно и пелети од луцерка (alfalfa) 1214.10
 10.91.9 Постапки по договор како дел од производството на готова 

храна за животни
 10.91.99 Постапки по договор како дел од производството на готова храна 

за животни
 10.92 готова храна за домашни миленици
 10.92.1 готова храна за домашни миленици
 10.92.10 Готова храна за домашни миленици 2309 [.10 + .90]
 10.92.9 Постапки по договор како дел од производството на готова 

храна за домашни миленици
 10.92.99 Постапки по договор како дел од производството на готова храна 

за домашни миленици
 11 Пијалаци
 11.0 Пијалаци
 11.01 Дестилирани алкохолни пијалаци
 11.01.1 Дестилирани алкохолни пијалаци
 11.01.10 Дестилирани алкохолни пијалаци 2208
 11.01.9 Постапки по договор како дел од производството на 

дестилирани алкохолни пијалаци
 11.01.99 Постапки по договор како дел од производството на 

дестилирани алкохолни пијалаци
 11.02 Вино од грозје
 11.02.1 Вино од свежо грозје; шира од грозје
 11.02.11 Пенливи вина од свежо грозје 2202.90.10 + 2204.10
 11.02.12 Вино од свежо грозје, освен пенливи вина; шира 2202.90.10 + 2204 [.2 + .30]
 11.02.2 Талог од вино; вински камен
 11.02.20 Талог од вино; вински камен 2307
 11.02.9 Постапки по договор како дел од производството на вино од 

грозје
 11.02.99 Постапки по договор како дел од производството на вино од 

грозје
 11.03 Јаболковина и други вина од овошје
 11.03.1 Други ферментирани пијалаци (јаболковина, крушковина, 

медовина); мешани пијалаци кои содржат алкохол
 11.03.10 Други ферментирани пијалаци (јаболковина, крушковина, 

медовина); мешани пијалаци кои содржат алкохол
2206

 11.03.9 Постапки по договор како дел од производството на 
јаболковина и на други вина од овошје

 11.03.99 Постапки по договор како дел од производството на јаболковина 
и на други вина од овошје

 11.04 Други недестилирани ферментирани пијалаци
 11.04.1 Вермут и други ароматизирани вина од свежо грозје
 11.04.10 Вермут и други ароматизирани вина од свежо грозје 2205
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 11.04.9 Постапки по договор како дел од производството на други 
недестилирани ферментирани пијалаци

 11.04.99 Постапки по договор како дел од производството на други 
недестилирани ферментирани пијалаци

 11.05 Пиво
 11.05.1 Пиво, освен талози од варење
 11.05.10 Пиво, освен талози од варење 2202.90.10 + 2203
 11.05.2 Отпадоци од пивари или дестилерии
 11.05.20 Отпадоци од пивари или дестилерии 2303.30
 11.05.9 Постапки по договор како дел од производството на пиво
 11.05.99 Постапки по договор како дел од производството на пиво
 11.06 Слад
 11.06.1 Слад
 11.06.10 Слад 1107
 11.06.9 Постапки по договор како дел од производството на слад
 11.06.99 Постапки по договор како дел од производството на слад
 11.07 Освежителни безалкохолни пијалаци; минерална вода и друга 

вода во шишиња
 11.07.1 Минерална вода и освежителни безалкохолни пијалаци
 11.07.11 Минерална и газирана вода, незасладена, неароматизирана 2201
 11.07.19 Други безалкохолни пијалаци 2202
 11.07.9 Постапки по договор како дел од производството на минерална 

вода и освежителни безалкохолни пијалаци
 11.07.99 Постапки по договор како дел од производството на минерална 

вода и освежителни безалкохолни пијалаци
 12 Тутунски производи
 12.0 Тутунски производи
 12.00 Тутунски производи
 12.00.1 Тутунски производи, освен отпадоци
 12.00.11 Пури, цигарилоси и цигари, од тутун и замена за тутун 2402
 12.00.12 Сушени, оджилени листови тутун 2401.20
 12.00.19 Друг тутун и замени за тутун, хомогенизиран и реконструиран 

тутун, тутунски екстракти и сокови
2403

 12.00.2 Отпадоци од тутун
 12.00.20 Отпадоци од тутун 2401.30
 12.00.9 Постапки по договор како дел од производството на тутунски 

производи
 12.00.99 Постапки по договор како дел од производството на тутунски 

производи
 13 ТЕКСТИЛ
 13.1 Текстилно предиво и конец
 13.10 Текстилно предиво и конец
 13.10.1 Маснотии од волна (вклучувајќи ланолин)
 13.10.10 Маснотии од волна (вклучувајќи ланолин) 1505
 13.10.2 Природни текстилни влакна подготвени за предење
 13.10.21 Сурова свила, непредена 5002
 13.10.22 Волна, одмастена или карбонизирана, невлачена или нечешлана 5101 [.2 + .30]
 13.10.23 Отпадоци од волна или од фини животински влакна 5103.10
 13.10.24 Волна и фини или груби животински влакна, влачени или 

чешлани
5105

 13.10.25 Памук, влачен или чешлан 5203
 13.10.26 Јута и други текстилни влакна, освен лен, природен коноп и 

ремија, обработени, но не предени
5303.90

 13.10.29 Други растителни текстилни влакна, обработени, но непредени 5301 [.2 + .30] + 5302.90 + 5305
 13.10.3 Вештачки и синтетички основни текстилни влакна обработени 

за предење
 13.10.31 Синтетички влакна,  влачени, чешлани или на друг начин 

обработени за предење
5506
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 13.10.32 Вештачки влакна, влачени, чешлани или на друг начин 
обработени за предење

5507

 13.10.4 Свилено предиво и предиво  од отпадоци од свила
 13.10.40 Свилено предиво и предиво  од отпадоци од свила 5004 + 5005 + 5006
 13.10.5 Волнено предиво, подготвено или неподготвено за продажба 

на мало; предиво од фини или груби животински влакна или 
коњски влакна

 13.10.50 Волнено предиво, подготвено или неподготвено за продажба 
на мало; предиво од фини или груби животински влакна или 
коњски влакна

5106 + 5107 + 5108 + 5109 + 
5110

 13.10.6 Памучно предиво; памучен конец за шиење
 13.10.61 Памучно предиво (освен памучен конец за шиење) 5205 + 5206 + 5207
 13.10.62 Памучен конец за шиење 5204
 13.10.7 Предиво од растителни текстилни влакна, освен памук 

(вклучувајќи лен, јута, коноп, кокосово влакно), предиво од 
хартија

 13.10.71 Ленено предиво 5306
 13.10.72 Предиво од јута или од други текстилни ликовидни влакна; 

предиво од други растителни текстилни влакна; предиво од 
хартија

5307 + 5308

 13.10.8 Текстилно предиво и конец од синтетички или вештачки 
филаменти или сечени влакна

 13.10.81 Предиво од синтетички или вештачки филаменти, повеќекратни 
или во облик на јаже (освен конец за шиење, предиво со 
голема јачина од полиамид, полиестер или вискозен рајон), 
неподготвено за продажба на мало; синтетичко или вештачко 
предиво од филаменти (освен конец за шиење), подготвено за 
продажба на мало

5402.6 + 5403.4 + 5406

 13.10.82 Предиво (освен конец за шиење), од  сечени синтетички влакна, 
што според масата содржи 85% и повеќе од тие влакна

5509 [.1 + .2 + .3 + .4] + 5511.10

 13.10.83 Предиво (освен конец за шиење), од  сечени синтетички влакна, 
што според масата содржи помалку од 85% од тие влакна

5509 [.5 + .6 + .9] + 5511.20

 13.10.84 Предиво (освен конец за шиење), од сечени вештачки влакна 5510 + 5511.30
 13.10.85 Конец за шиење и предиво од вештачки и синтетички филаменти 

и влакна
5401 + 5508

 13.10.9 Скубани текстилни материјали; услуги за подготвување на 
природни текстилни влакна; Постапки по договор како дел од 
производството на текстилно предиво и конец 

 13.10.91 Скубани текстилни материјали од волна или од фини или груби 
животински влакна

5104

 13.10.92 Скубани текстилни материјали и други отпадоци од памук 5202.9
 13.10.93 Услуги за подготвување на природни текстилни влакна
 13.10.99 Постапки по договор како дел од производството на текстилно 

предиво и конец
 13.2 Ткаенини
 13.20 Ткаенини
 13.20.1 Ткаенини (освен специјални ткаенини), од природни влакна, 

освен памучни
 13.20.11 Ткаенини од свила или од отпадоци од свила 5007
 13.20.12 Ткаенини од влачена или чешлана волна или од фини или груби 

животински влакна или коњски влакна
5111 + 5112 + 5113

 13.20.13 Ткаенини од лен 5309
 13.20.14 Ткаенини од јута  и други ликовидни текстилни влакна (освен 

лен, коноп и рамија)
5310

 13.20.19 Ткаенини од други растителни текстилни влакна; ткаенини од 
предиво од хартија

5311

 13.20.2 Ткаенини од памук
 13.20.20 Ткаенини од памук 5208 + 5209 + 5210 + 5211 + 

5212
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 13.20.3 Ткаенини (освен специјални ткаенини), од  синтетички или 
вештачки филаменти и сечени влакна

 13.20.31 Ткаенини од синтетички и вештачки филаментни предива 5407 + 5408
 13.20.32 Ткаенини од синтетички сечени влакна 5512 + 5513 + 5514 + 5515
 13.20.33 Ткаенини од вештачки сечени влакна 5516
 13.20.4 Ткаенини со флор (кадифени ткаенини), фротир ткаенини за 

пешкири и други специјални ткаенини 
 13.20.41 Ткаенини со флор (кадифени ткаенини) и жанила предиво (освен 

фротир ткаенини и тесни ткаенини)
5801

 13.20.42 Фротир за пешкири и слични фротир ткаенини (освен тесни 
ткаенина), од памук

5802.1

 13.20.43 Друг фротир за пешкири и слични фротир ткаенини (освен тесни 
ткаенина)

5802.20

 13.20.44 Газа (освен  тесни ткаенини) 5803
 13.20.45 Текстилни тафт-ткаенини, освен килими 5802.30
 13.20.46 Ткаенини (вклучувајќи тесни ткаенини) од стаклени влакна 7019 [.40 + .5]
 13.20.5 Вештачко крзно добиено со ткаење
 13.20.50 Вештачко крзно добиено со ткаење 4304 + 5801[.10 + .2 + .31 + .32 

+ .33 + .37 + .90.90]
 13.20.9 Постапки по договор како дел од производството на ткаенини
 13.20.99 Постапки по договор како дел од производството на ткаенини
 13.3 услуги за довршување на текстилни ткаенини
 13.30 услуги за довршување на текстилни ткаенини
 13.30.1 услуги за довршување на текстилни ткаенини
 13.30.11 Услуги за белење и бојадисување на текстилни влакна и предива
 13.30.12 Услуги за белење на ткаенини и текстилни производи 

(вклучувајќи ткаена облека)
 13.30.13 Услуги за боење на ткаенини и текстилни производи (вклучувајќи 

ткаена облека)
 13.30.19 Други услуги за довршување на ткаенини и текстилни производи 

(вклучувајќи ткаена облека)
 13.9 Други ткаенини
 13.91 Плетени и хеклани ткаенини
 13.91.1 Плетени и хеклани ткаенини
 13.91.11 Ткаенини со флор (кадифени ткаенини) и фротир ткаенини, 

плетени и хеклани
6001

 13.91.19 Други плетени или хеклани ткаенини, вклучувајќи  и плетено 
вештачко крзно

4304 + 6002 + 6003 + 6004 + 
6005 + 6006

 13.91.9 Постапки по договор како дел од производството на плетени 
или хеклани ткаенини

 13.91.99 Постапки по договор како дел од производството на плетени или 
хеклани ткаенини

 13.92 готови текстилни производи, освен облека
 13.92.1 готови текстилни производи за домаќинствата
 13.92.11 Ќебиња (освен електрични ќебиња) и покривки за излет 6301 [.20 + .30 + .40 + .90]
 13.92.12 Платно за постела 6302 [.10 + .2 + .3]
 13.92.13 Платно за маса 6302 [.40 + .5]
 13.92.14 Тоалетно и кујнско платно 6302 [.60 + .9]
 13.92.15 Завеси (вклучувајќи и драперии) и внатрешни платнени ролетни; 

украсни драперии за прозорци и кревети
6303

 13.92.16 Текстилни производи за внатрешно уредување, неспомнати 
на друго место; комплети од парчиња ткаенини и предиво за 
изработка на простирки, таписерии и слично

5805 + 6304 + 6308

 13.92.2 Други готови текстилни производи
 13.92.21 Вреќи и вреќички за пакување на стоки 6305
 13.92.22 Церади, платнени покриви и надворешни платнени ролетни 

(тенди); едра за чамци, за даски за едрење и за сувоземни 
возила; шатори и опрема за кампување (вклучувајќи и 
пневматски душеци)

6306
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 13.92.23 Падобрани (вклучувајќи балони и управувани падобрани) и 
ротошути; нивни делови и прибор

8804

 13.92.24 Декоративни покривки за кревет, постелнина полнета со педуви, 
перници, перничиња, вреќи за спиење и слично, со пружини или 
полнети или од внатре обложени со каков и да  било материјал, 
од целуларна гума или од пластични маси

9404 [.30 + .90]

 13.92.29 Други готови текстилни производи (вклучувајќи крпи за под, 
за садови, за прав и слични крпи за чистење, елеци и појаси за 
спасување)

6307

 13.92.9 Постапки по договор како дел од производството на готови 
текстилни производи, освен облека

 13.92.99 Постапки по договор како дел од производството на готови 
текстилни производи, освен облека

 13.93 Теписи и покривки за под
 13.93.1 Теписи и покривки за под
 13.93.11 Теписи и други  покривки за под, со јазли 5701
 13.93.12 Теписи и други  текстилни покривки за под, ткаени, нетафтирани 

и нефлокирани
5702

 13.93.13 Теписи и други текстилни покривки за под, тафтирани 5703
 13.93.19 Други теписи и покривки за под (вклучувајќи и од филц) 5704 + 5705
 13.93.9 Постапки по договор како дел од производството на теписи  и 

покривки за под
 13.93.99 Постапки по договор како дел од производството на теписи  и 

покривки за под
 13.94 Јажиња, конопи, плетенки и мрежи
 13.94.1 Јажиња, конопи, плетенки и мрежи, освен отпад
 13.94.11 Конопи, јажиња, ортоми и кабли од јута или други текстилни 

ликовидни влакна
5607

 13.94.12 Мрежасти производи со јазли од коноп, јажиња и конопи; 
готови рибарски мрежи и други мрежи од текстилни материјали; 
производи од предива, ленти и слично, неспомнати на друго 
место

5608 + 5609

 13.94.2 Крпи, остатоци од вплетен конец, конопи, јажиња, ортоми, 
кабли и неупотребливи производи од текстилни материјали

 13.94.20 Крпи, остатоци од вплетен конец, конопи, јажиња, ортоми, кабли 
и неупотребливи производи од текстилни материјали

6310

 13.94.9 Постапки по договор како дел од производството на јажиња, 
конопи, вплетен конец и мрежи

 13.94.99 Постапки по договор како дел од производството на јажиња, 
конопи, вплетен конец и мрежи

 13.95 Неткаен текстил и производи од неткаен текстил, освен облека
 13.95.1 Неткаен текстил и производи од неткаен текстил, освен облека
 13.95.10 Неткаен текстил и производи од неткаен текстил, освен облека 5603
 13.95.9 Постапки по договор како дел од производството на неткаен 

текстил и производи од неткаен текстил, освен облека
 13.95.99 Постапки по договор како дел од производството на неткаен 

текстил и производи од неткаен текстил, освен облека
 13.96 Друг индустриски и технички текстил
 13.96.1 Метализирано предиво или метализирано обложено предиво; 

ткаенини од нишки од метал и ткаенини од метализирано 
предиво; нишки и корд од гума, прекриени со текстилен 
материјал и текстилни производи за техничка употреба

 13.96.11 Метализирано предиво или метализирано обвиткано предиво 5605
 13.96.12 Ткенини од нишки од метал  и од метализирано предиво, 

неспомнати на друго место
5809

 13.96.13 Нишки и корд од гума, прекриени со текстилен материјал; 
текстилно предиво или ленти; импрегнирани или обложени со 
гума или со пластична  маса

5604

 13.96.14 Текстилни ткаенини, импрегнирани, пресвлечени или 
прекриени, неспомнати на друго место

5901 + 5903 + 5907
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 13.96.15 Корд ткаенини за автомобилски гуми од предиво од најлон 
и други полиамиди, полиестри или вискозен рајон со голема 
јачина

5902

 13.96.16 Текстилни производи и предмети за техничка употреба 
(вклучувајќи фитили, гасни мрежички, цевки и црева од 
текстилен материјал, ремени за трансмисиони или транспортни 
цели, ткаенини за сита,  за цедење и пресување)

5908 + 5909 + 5910 + 5911

 13.96.17 Тесни ткенини; тесни материјали со основа чии нишки се 
меѓусебно слепени (bolducs); украсна позамантерија и слично

5806  + 5807 + 5808

 13.96.9 Постапки по договор како дел од производството на технички и 
индустриски текстил

 13.96.99 Постапки по договор како дел од производството на технички и 
индустриски текстил

 13.99 Друг текстил, неспомнат на друго место
 13.99.1 Тул, тантела и вез; предиво во вид на гајтан и ленти; жанила 

предиво; предиво од јазли
 13.99.11 Тул и други мрежести материјали, освен ткаенини, плетени или 

хеклани; тантела на метража, во ленти или во мотиви
5804

 13.99.12 Вез на метража, во ленти или во мотиви 5810
 13.99.13 Филц, пресвлечен, прекриен или ламиниран 5602
 13.99.14 Текстилни влакна со должина помала или еднаква на 5 mm 

(флок); прав и нопи од текстилен материјал
5601.30

 13.99.15 Обвиткано предиво и ленти; жанила предиво; предиво од јазли 
(ефектно)

5606

 13.99.16 Полнети (прошиени и обложени) текстилни производи на 
метража

5811

 13.99.19 Друг текстил и текстилни производи, неспомнати на друго место 9616.20
 13.99.9 Постапки по договор како дел од производството на друг 

текстил, неспомнати на друго место
 13.99.99 Постапки по договор како дел од производството на друг 

текстил, неспомнати на друго место
 14 ОбЛЕКА
 14.1 Облека, освен облека од крзно
 14.11 Облека од кожа 
 14.11.1 Облека од кожа или од вештачка (реконструирана) кожа
 14.11.10 Облека од кожа или од вештачка (реконструирана) кожа 4203.10
 14.11.9 Постапки по договор како дел од производството на облека од 

кожа
 14.11.99 Постапки по договор како дел од производството на облека од 

кожа
 14.12 Работничка облека
 14.12.1 Машка работничка облека
 14.12.11 Машки работнички комплети, јакни и сакоа (блејзери) 6203 [.22.10 + .23.10 + .29.11 + 

.32.10 + .33.10 + .39.11]
 14.12.12 Машки работнички панталони, работнички панталони со 

пластрон и прерамки, бриџ-панталони и шорцеви
6203 [.42 (.11 + .51) + .43 (.11 + 
.31) + .49 (.11 + .31)]

 14.12.2  Женска работничка облека
 14.12.21  Женски работнички комплети, јакни и сакоа (блејзери) 6204 [.22.10 + .23.10 + .29.11 + 

.32.10 + .33.10 + .39.11]
 14.12.22  Женски работнички панталони, работнички панталони со 

пластрон и прерамки, бриџ панталони и шорцеви
6204 [.62 (.11 + .51) + .63 (.11 + 
.31) + .69 (.11 + .31)]

 14.12.3 Друга работничка облека
 14.12.30 Друга работничка облека 6211 [.32.10 + .33.10 + .42.10 + 

.43.10]
 14.12.9 Постапки по договор како дел од производството на 

работничка облека
 14.12.99 Постапки по договор како дел од производството на работничка 

облека
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 14.13 Друга горна облека
 14.13.1 горна облека, плетена или хеклана
 14.13.11 Палта, наметки, пелерини, ветровки со качулка (анорак) и други 

ветровки и слични производи, плетени или хеклани, за мажи или 
момчиња

6101

 14.13.12 Костуми, комплети, јакни, сакоа (блејзери), панталони, 
панталони со пластрон и прерамки, бриџ панталони и шорцеви, 
плетени или хеклани, за мажи или момчиња

6103

 14.13.13 Палта, наметки, пелерини, ветровки со качулка (анорак) и други 
ветровки и слични производи, плетени или хеклани, за жени или 
девојчиња

6102

 14.13.14 Костуми, комплети, јакни, сакоа (блејзери), фустани, здолништа, 
здолништа-панталони, панталони со пластрон и прерамки, 
кратки шорцеви, плетени или хеклани, за жени и девојчиња

6104

 14.13.2 Останата горна облека, за мажи и момчиња
 14.13.21 Палта, наметки, пелерини, ветровки со качулка (анорак) и други 

ветровки и слични производи, од ткаенини, неплетени или 
нехеклани, за мажи или за момчиња

6201

 14.13.22 Костуми и комплети, од ткаенини, неплетени или нехеклани, за 
мажи или момчиња

6203 [.1 + .22.80 + .23.80 + .29 
(.18 + .30 + .90)]

 14.13.23 Јакни и сакоа (блејзери), од ткаенини, неплетени или нехеклани, 
за мажи или момчиња

6203 [.31 + .32.90 + .33.90 + .39 
(.19 + .90)]

 14.13.24 Панталони, панталони со пластрон или прерамки, бриџ и кратки 
панталони, од ткаенини, неплетени или нехеклани, за мажи или 
момчиња

6203 [.41 + .42 (.3 + .59 + .90) + 
.43 (.19 + .39 + .90) + .49 (.19 + 
.39 + .50 + .90)]

 14.13.3 Друга горна облека, за жени и за девојчиња
 14.13.31 Палта, наметки, пелерини, ветровки со качулка (анорак) и други 

ветровки и слични производи, од ткаенини, неплетени или 
нехеклани, за жени или девојчиња

6202

 14.13.32 Костуми и комплети, од ткаенини, неплетени или нехеклани, за 
жени или девојчиња

6204 [.1 + .21 + .22.80 + .23.80 + 
.29 (.18 + .90)]

 14.13.33 Јакни и сакоа (блејзери), од ткаенини,  неплетени или нехеклани, 
за жени или девојчиња

6204 [.31 + .32.90 + .33.90 + .39 
(.19 + .90)]

 14.13.34 Фустани, здолништа, здолништа-панталони, од ткаенини, 
неплетени или нехеклани, за жени или девојчиња

6204 [.4 + .5]

 14.13.35 Панталони, панталони со пластрон или прерамки, бриџ и кратки 
панталони, шорцеви од ткаенини, неплетени или нехеклани, за 
жени или девојчиња

6204 [.61 + .62 (.3 + .59 + .90) + 
.63 (.18 + .39 + .90) + .69 (.18 + 
.39 + .50 + .90)]

 14.13.4 Износена-дотраена облека и други дотраени производи од 
текстил

 14.13.40 Износена-дотраена облека и други дотраени производи од 
текстил

6309

 14.13.9 Постапки по договор како дел од производството на горна 
облека

 14.13.99 Постапки по договор како дел од производството на горна 
облека

 14.14 Долна облека
 14.14.1 Долна облека, плетена или хеклана
 14.14.11 Кошули, за мажи или момчиња, плетени или хеклани 6105
 14.14.12 Гаќи, ноќници, пижами, наметки за капење, домашни наметки и 

слични производи, за мажи или момчиња, плетени или хеклани
6107

 14.14.13 Блузи, кошули и кошули-блузи, за жени или девојчиња, плетени 
или хеклани

6106

 14.14.14 Гаќи, комбинезони, подздолништа, ноќници, пижами, домашни 
наметки, наметки за капење и слични производи, за жени или 
девојчиња, плетени или хеклани

6108

 14.14.2 Долна облека, неплетена или нехеклана
 14.14.21 Кошули од ткаенини, неплетени или нехеклани, за мажи или 

момчиња
6205

 14.14.22 Поткошули и други маици, гаќи, пижами, наметки за капење, 
домашни наметки, од ткаенини, неплетени или нехеклани, за 
мажи или момчиња

6207
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 14.14.23 Блузи, кошули и кошули-блузи, од ткаенини, неплетени или 
нехеклани, за жени и девојчиња

6206

 14.14.24 Поткошули и други маици, гаќи, комбинезони, подздолништа, 
домашни наметки, наметки за капење и слични производи, од 
ткаенини, неплетени или нехеклани, за жени или девојчиња

6208

 14.14.25 Градници, мидери, корсети, прерамки, држачи за чорапи, 
подврски за чорапи и слични производи и нивни делови, 
вклучувајќи плетени или хеклани

6212

 14.14.3 Т - маици, поткошули и други маици, плетени или хеклани
 14.14.30 Т - маици, поткошули и други маици, плетени или хеклани 6109
 14.14.9 Постапки по договор како дел од производството на долна 

облека
 14.14.99 Постапки по договор како дел од производството на долна 

облека
 14.19 Друга облека и делови за облека
 14.19.1 Облека за бебиња и мали деца, тренерки и друга облека, 

делови за облека и прибор за облека, плетени или хеклани
 14.19.11 Облека и прибор за облека за бебиња и мали деца, плетени или 

хеклани
6111

 14.19.12 Тренерки, скијачка облека и гаќи или костими за капење, 
плетени или хеклани

6112 + 6114

 14.19.13 Ракавици, ракавици без прсти и ракавици со еден прст, плетени 
или хеклани

6116

 14.19.19 Друг готов прибор за облека, делови за облека и прибор за 
облека, плетени или хеклани

6117

 14.19.2 Облека и прибор за облека за бебиња и мали деца и друга 
облека, од ткаенини, неплетени или нехеклани

 14.19.21 Облека и прибор за облека за бебиња и мали деца, од ткаенини, 
неплетени или нехеклани

6209

 14.19.22 Тренерки, скијачка облека и гаќи или костуми за капење, од 
ткаенини, неплетени или нехеклани

6211

 14.19.23 Шамивчиња, шалови, зарови, вратоврски, пеперутка-
вратоврски, ракавици и друг готов прибор за облека, делови 
или прибор за облека, од ткаенини, неплетени или нехеклани                                                                                                                                        
                                                            

6213 + 6214 + 6215 + 6216 + 
6217

 14.19.3 Прибор за облека од кожа; облека од филц или од 
неткаен текстил; од импрегниран или пресвлечен текстил                                                                                                                                          
                                                                                                                           

 14.19.31 Прибор за облека од кожа или вештачка (реконструирана) кожа, 
освен спортски ракавици

4203 [.29.9 + .30 +.40]

 14.19.32 Облека изработена од филц или неткаен текстил, облека од 
импрегниран или пресвлечен текстил

6113 + 6210

 14.19.4 Шапки и капи
 14.19.41 Тулци, конуси и други облици и форми за шапки од филц; облици 

и форми за шапки плетени или изработени со составување на 
ленти од каков и да било материјал

6501 + 6502

 14.19.42 Шешири и други покривки за глава, од филц, плетени или 
изработени со составување на ленти од каков и да било 
материјал, плетени или хеклани или изработени од тантела или 
друг текстилен материјал во парчиња; мрежи за коса

6504 + 6505 + 6506.99.10

 14.19.43 Други покривки за глава, освен покривки за глава од гума или 
пластични маси, заштитни покривки (шлемови, кациги и сл.); 
ленти за внатрешно опшивање на покривките за глава, постави, 
навлаки, основи, рамки, штитници и подбрадници за покривки 
на глава

6506.99.90 + 6507

 14.19.9 Постапки по договор како дел од производството на друга 
облека и прибор за облека

 14.19.99 Постапки по договор како дел од производството на друга 
облека и прибор за облека
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 14.2 Предмети од крзно
 14.20 Предмети од крзно
 14.20.1 Облека, прибор за облека и други производи од крзно, освен 

покривки за глава
 14.20.10 Облека, прибор за облека и други производи од крзно, освен 

покривки за глава
4303

 14.20.9 Постапки по договор како дел од производството на производи 
од крзно

 14.20.99 Постапки по договор како дел од производството на производи 
од крзно

 14.3 Плетена и хеклана облека
 14.31 Плетени и хеклани чорапи
 14.31.1 Хулахоп чорапи, вклучувајќи и без стапала, чорапи, кратки 

чорапи и слично, плетени или хеклани
 14.31.10 Хулахоп чорапи, вклучувајки и без стапала, чорапи, кратки 

чорапи и слично, плетени или хеклани
6115

 14.31.9 Постапки по договор како дел од производството на плетени и 
хеклани чорапи

 14.31.99 Постапки по договор како дел од производството на плетени и 
хеклани чорапи

 14.39 Друга плетена и хеклана облека
 14.39.1 Џемпери, пуловери, елеци и слични производи, плетени или 

хеклани
 14.39.10 Џемпери, пуловери, елеци и слични производи, плетени или 

хеклани
6110

 14.39.9 Постапки по договор како дел од производството на друга 
облека, плетена или хеклана

 14.39.99 Постапки по договор како дел од производството на друга 
облека, плетена или хеклана

 15 КОЖА И СЛИЧНИ ПРОИЗВОДИ ОД КОЖА
 15.1 Штавена и доработена кожа, куфери, рачни торби, седларски и 

сарачки производи, доработено и обоено крзно
 15.11 Штавена и доработена кожа, доработено и обоено крзно
 15.11.1 Штавено или доработено крзно
 15.11.10 Штавено или доработено крзно 4302
 15.11.2 Семишувана кожа; лакирана кожа и лакирана ламинирана 

кожа; метализирана кожа
 15.11.21 Семишувана кожа 4114.10
 15.11.22 Лакирана кожа и лакирана ламинирана кожа; метализирана 

кожа
4114.20

 15.11.3 Штавени говедски кожи или кожи од копитари, без влакна, 
цели

 15.11.31 Штавени говедски кожи и кожи од копитари, без влакна, цели 4104 [.11 (.10 + .51) + .19 (.10 
+ .51) + .41 (.1 + .51) + .49 (.1 
+ .51)] + 4107 [.11.1 + .12 (.1 + 
.91) + .19.10]

 15.11.32 Штавени говедски кожи и кожи од копитари, без влакна, нецели 4104 [.11.59 + .19.59 + .41.59 
+ .49.59] + 4107 [.91 + .92.10 + 
.99.10]

 15.11.33 Штавена кожа од копитари, без влакна 4104 [.11.90 + 19.90 + .41.90 + 
.49.90] + 4107 [.11.90 + .12.99 + 
.19.90 + .92.90 + .99.90]

 15.11.4 Штавени кожи од овци, кози или свињи, без влакна
 15.11.41 Штавени овчи или јагнешки кожи, без волна 4105 + 4112
 15.11.42 Штавени козји или јарешки кожи, без влакна 4106.2 + 4113.10
 15.11.43 Штавени свински кожи 4106.3 + 4113.20
 15.11.5 Штавени кожи од други животни; вештачка (реконструирана) 

кожа со основа од кожа
 15.11.51 Штавени кожи од други животни, без влакна 4106 [.40 + .9] + 4113 [.30 + .90]
 15.11.52 Вештачка (реконструирана) кожа со основа од кожа или кожни 

влакна
4115.10
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 15.11.9 Постапки по договор како дел од производството на штавена и 
обработена кожа; обработено и обоено крзно

 15.11.99 Постапки по договор како дел од производството на штавена и 
обработена кожа; обработено и обоено крзно

 15.12 Куфери, рачни торби и слично, седларски и сарачки производи
 15.12.1 Седларски и сарачки производи; куфери, рачни торби и 

слично; други предмети од кожа
 15.12.11 Седларски и сарачки производи за сите видови животни, од сите 

видови материјал
4201 + 6602 + 6603.90.90

 15.12.12 Куфери, рачни торби и слично, од кожа, вештачка кожа, 
пластично платно, текстилни материјали, вулканфибер или 
картон; патни сетови за лична тоалета, за шиење или за чистење 
на чевли и облека

4202 + 9605

 15.12.13  Ремени, гривни и слично, за рачни часовници и нивни делови, 
освен од метал

9113.90

 15.12.19 Други производи од кожа или од вештачка реконструирана кожа 
(вклучувајќи и производи што се употребуваат во машини или 
во механички уреди или за други технички цели), неспомнати на 
друго место

4205

 15.12.9 Постапки по договор како дел од производството на седларски 
и сарачки производи, куфери, рачни торби и слично

 15.12.99 Постапки по договор како дел од производството на седларски и 
сарачки производи, куфери, рачни торби и слично

 15.2 Обувки
 15.20 Обувки
 15.20.1 Обувки, освен спортски, заштитни и ортопедски обувки
 15.20.11 Водонепропустливи обувки со ѓон и лице (горниште) од гума или 

пластични маси, освен обувки со заштитна метална капна
6401.9

 15.20.12 Обувки со ѓон и лице (горниште) од гума или пластични маси, 
освен водонепропустливи или спортски обувки

6402 [.20 + .91.90 + .99 (.10 + .3 
+ .50 + .9)]

 15.20.13 Обувки со лице (горниште) од кожа, освен спортски обувки, 
обувки со заштитна метална капна и разновидни специјални 
обувки

6403 [.5 + .9] + 6405.10

 15.20.14 Обувки со лице (горниште) од текстилни материјали, освен 
спортски обувки

6404 [.19 + .20] + 6405.20

 15.20.2 Спортски обувки
 15.20.21 Патики за тенис, кошарка, гимнастика, вежбање и слично 6404.11
 15.20.29 Други спортски обувки, освен обувки за скијање, обувки за 

лизгање и ролери
6402.19 + 6403.19

 15.20.3 Заштитни и други обувки, неспомнати на друго место
 15.20.31 Обувки со заштитна метална капна 6401.10 + 6402 [.91.10 +.99.05] 

+ 6403.40
 15.20.32 Дрвени обувки, разновидни специјални обувки и други обувки, 

неспомнати на друго место
6403.20 + 6405.90

 15.20.4 Делови на обувки од кожа; ѓонови и топуци, внатрешни ѓонови; 
влошки и слични производи и нивни делови

 15.20.40 Делови на обувки од кожа; ѓонови и топуци, внатрешни ѓонови; 
влошки и слични производи и нивни делови

6406 [.10 + .90]

 15.20.9 Постапки по договор како дел од производството  на чевли
 15.20.99 Постапки по договор како дел од производството  на чевли
 16 ДРВО И ПРОИЗВОДИ ОД ДРВО И ПЛуТА, ОСВЕН МЕбЕЛ; 

ПРЕДМЕТИ ОД СЛАМА И МАТЕРИЈАЛИ ЗА ПЛЕТЕЊЕ
 16.1 Дрво, пилено и стругано
 16.10 Дрво, пилено и стругано
 16.10.1 Дрво, обработено по должина  со пилење, бичење или лупење, 

со дебелина поголема од 6 mm; железнички или трамвајски 
прагови од дрво, неимпрегнирани

 16.10.11 Дрво, обработено по должина со пилење, бичење или лупење, 
со дебелина поголема од 6 mm, од иглолисни дрвја

4407.10

 16.10.12 Дрво, обработено по должина со пилење, бичење или лупење, 
со дебелина поголема од 6 mm, од листопадни дрвја

4407 [.2 + .9] 

 16.10.13  Железнички или трамвајски прагови од дрво, неимпрегнирани 4406.10
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 16.10.2 Дрво, континуирано обликувано по должина на кој било раб 
или лице; дрвена волна; дрвено брашно; иверки и слично

 16.10.21 Дрво, континуирано обликувано по должина на кој било раб или 
лице (вклучувајќи блокови и фризи за паркет, несоставени како и 
лајсни и лајснички),  од иглолисни дрвја

4409

 16.10.22 Дрво, континуирано обликувано по должина на кој било раб или 
лице (вклучувајќи блокови и фризи за паркет, несоставени како и 
лајсни и лајснички), од бамбус

4409.21

 16.10.23 Дрво, континуирано обликувано по должина на кој било раб или 
лице (вклучувајќи блокови и фризи за паркет, несоставени како и 
лајсни и лајснички),  од други видови дрва

4409.29

 16.10.24 Дрвена волна; дрвено брашно 4405
 16.10.25 Иверки, деланки и слично 4401.2
 16.10.3 грубо обработено дрво; железнички или трамвајки прагови 

(попречно поврзани), од дрво, импрегнирани или на друг 
начин обработени

 16.10.31 Грубо обработено дрво, заштитено со боја, креозот или други 
средства

4403.10

 16.10.32  Железнички или трамвајски прагови (попречно поврзани), од 
дрво, импрегнирани

4406.90

 16.10.39 Друго грубо обработено дрво, вклучувајќи цепени колци и 
зашилени копја 

4404

 16.10.9 услуги на сушење, импрегнација или хемиско третирање на 
дрво; Постапки по договор како дел од производството на 
дрво, пилено и стругано

 16.10.91 Услуги на сушење, импрегнација или хемиско обработка на дрво
 16.10.99 Постапки по договор како дел од производството на дрво, 

пилено или стругано
 16.2 Производи од дрво, плута, слама и материјал за плетење
 16.21 Фурнир и други плочи од дрво
 16.21.1 Шперплочи, фурнирски плочи и слично ламинирано (слоевито) 

дрво; плочи иверки и слични плочи од дрва и други дрвенести 
(лигнински) материјали

 16.21.11 Шперплочи, фурнирски плочи и слично ламинирано (слоевито) 
дрво, од бамбус

4412.10

 16.21.12 Плочи од иверка 4410.11
 16.21.13 Повеќе слојни водоотпорни табли (OSB) 4410.12
 16.21.14 Други плочи од дрво или други дрвенести (лигнински) 

материјали
4410 [.19 + .90]

 16.21.15 Фибер плочи од дрво или други дрвенести (лигнински) 
материјали

4411 [.12 + .13 + .14 + .92 + .93 
+ .94]]

 16.21.16 Други шперплочи, фурнирски плочи и слично ламинирано дрво,  
од иглолисни дрвја

4412 [.39 + 94.90 + .99 (.30 + 
.85)]

 16.21.17 Други шперплочи, фурнирски плочи и слично ламинирано дрво, 
со најмалку еден надворешен слој од тропско дрво

4412 [.31 + .94.10 + .99 (.30 + 
.50 + .85)]

 16.21.18 Други шперплочи, фурнирски плочи и слично ламинирано дрво, 
од други видови дрва

4412 [.32 + .94.10 + .99 (.30 + 
.40 + .50)]

 16.21.2 Листови на фурнир; листови за шперплочи; згуснато (збиено 
дрво)

 16.21.21 Згуснато (збиено) дрво во форма на блокови, плочи, ленти или 
профили

4413

 16.21.22 Листови на фурнир, листови за шперплочи и друго дрво бичено 
по должина, сечено или лупено, со дебелина помала или 
еднаква на 6 mm, од иглолисни дрвја

4408.10

 16.21.23 Листови на фурнир, листови за шперплочи и друго дрво бичено 
по должина, сечено или лупено, со дебелина помала или 
еднаква на 6 mm, од тропски дрвја

4408 [.31 + .39]

 16.21.24 Листови на фурнир, листови за шперплочи и друго дрво бичено 
по должина, сечено или лупено, со дебелина помала или 
еднаква на 6 mm, од други видови дрвја

4408.90

 16.21.9 услуги за довршување на плочи и палети; Постапки по договор 
како дел од производството на фурнири и други плочи од дрво

 16.21.91 Услуги за довршување на плочи и палети



41Класификација на производи по дејности

ШИФРА НАЗИВ
HS/CN 
2015

 16.21.99 Постапки по договор како дел од производството на фурнири и 
други плочи од дрво

 16.22 Паркетни плочи
 16.22.1 Паркетни плочи
 16.22.10 Паркетни плочи 4418.7
 16.22.9 Постапки по договор како дел од производството на паркетни 

плочи
 16.22.99 Постапки по договор како дел од производството на паркетни 

плочи
 16.23 Друга градежна столарија и производи од дрво
 16.23.1 Друга градежна столарија и производи од дрво (освен 

монтажни куќи)
 16.23.11 Прозорци, врати-прозорци и нивни рамки, врати и нивни рамки 

и прагови од дрво
4418 [.10 + .20]

 16.23.12 Оплата за бетонски работи во градежништвото и шиндра, од 
дрво

4418 [.40 + .50]

 16.23.19 Градежна столарија и производи од дрво, неспомнати на друго 
место

4418 [60 + .90]

 16.23.2 Монтажни куќи од дрво
 16.23.20 Монтажни куќи од дрво 9406.00 (.11 + .20)
 16.23.9 Постапки по договор како дел од производството на друга 

градежна столарија и производи од дрво
 16.23.99 Постапки по договор како дел од производството на друга 

градежна столарија и производи од дрво
 16.24 Дрвена амбалажа
 16.24.1 Дрвена амбалажа
 16.24.11 Палети, палети-сандаци и друга амбалажа за товар, од дрво 4415.20
 16.24.12 Буриња и бочварски производи од дрво 4416
 16.24.13 Друга дрвена амбалажа и нејзини делови 4415.10
 16.24.9 Постапки по договор како дел од производството на дрвена 

амбалажа
 16.24.99 Постапки по договор како дел од производството на дрвена 

амбалажа
 16.29 Други производи од дрво; производи од плута, слама и 

материјали за плетење
 16.29.1 Други производи од дрво
 16.29.11 Алати, куќишта за алати, држачи за алати, куќишта и држачи за 

метли и четки, блокови за производство на лулиња за пушење, 
калапи за обувки и чизми, од дрво

4417 + 9614.00.10

 16.29.12 Трпезни и кујнски садови и прибор од дрво 4419
 16.29.13 Ситни галантериски производи и украси од дрво, кутии за накит, 

прибор за јадење, статуети и други украси, од дрво
4420

 16.29.14 Дрвени рамки за слики, фотографии, огледала и слични 
предмети и други производи од дрво

4414 + 4421 [.10 + .90 (.91 + 
97)] + 6603.90.10

 16.29.15 Палети и брикети од пресувано и агломерирано дрво и од 
растителни отпадоци и остатоци

1404.90 + 4401 [.31 + .39.20]

 16.29.2 Производи од плута, слама и други материјали за плетење;  
кошници и слични производи

 16.29.21 Природна плута, со симнат надворешен слој или грубо 
обликувана или во блокови, плочи, листови, ленти; дробена, 
гранулирана или мелена плута; отпадоци од плута

4501.90 + 4502

 16.29.22 Производи од природна плута 4503
 16.29.23 Блокови, плочи, листови, ленти, плочки од сите форми, валјаци 

со полн пресек, од агломерирана плута
4504.10

 16.29.24 Агломерирана плута; производи од агломерирана плута, 
неспомнати на друго место

4504.90

 16.29.25 Производи од слама, прачки и други  материјали за плетење; 
кошници и слични производи

4601 + 4602



42 Државен завод за статистика

ШИФРА НАЗИВ
HS/CN 
2015

 16.29.9 услуги за производство на дрво и плута, освен мебел, и слама 
и материјали за плетење; Постапки по договор како дел од 
производството на други производи од дрво, производи од 
плута, слама и материјали за плетење

 16.29.91 Услуги за производството на дрво и плута, освен мебел, и слама 
и материјали за плетење

 16.29.99 Постапки по договор како дел од производството на други 
производи од дрво, производи од плута, слама и материјали за 
плетење

 17 ХАРТИЈА И ПРОИЗВОДИ  ОД ХАРТИЈА
 17.1 Целулоза (пулпа), хартија и картон
 17.11 Целулоза (пулпа)
 17.11.1 Целулоза од дрво или други влакнести целулозни материјали
 17.11.11 Хемиска дрвна целулоза, растворлива 4702
 17.11.12 Хемиска дрвна целулоза, каустична или сулфатна, освен 

растворлива
4703

 17.11.13 Хемиска дрвна целулоза, сулфитна, освен растворлива 4704
 17.11.14 Механичка дрвна целулоза; полухемиска дрвна целулоза; 

целулоза од други влакнести целулозни материјали, освен од 
дрво

4701 + 4705 + 4706

 17.11.9 Постапки по договор како дел од производството на целулоза 
(пулпа)

 17.11.99 Постапки по договор како дел од производството на целулоза 
(пулпа)

 17.12 Хартија и картон
 17.12.1 Хартија за весници, рачно изработена хартија и друга 

непремачкана хартија или картон за графичка намена
 17.12.11 Хартија за весници, во ролни или листови 4801
 17.12.12 Рачно изработена хартија или картон 4802.10
 17.12.13 Хартија и картон кои се користат како подлога за фотоосетлива, 

топлотноосетлива и електроосетлива хартија; хартиена подлога 
за карбонска хартија; хартиена подлога за тапети

4802 [.20 + .40]

 17.12.14 Друга хартија и картон за графичка намена 4802 [.5 + .6]
 17.12.2 Тоалетна хартија, хартија за отстранување на шминка, хартија 

за крпи и салфети, целулозна вата, листови и ленти од 
целулозни влакна

 17.12.20 Тоалетна хартија, хартија за отстранување на шминка, хартија за 
крпи и салфети, целулозна вата, листови и ленти од целулозни 
влакна

4803

 17.12.3 Амбалажа од хартија и картон
 17.12.31 Крафтлајнер, небелен, непремачкан 4804.11
 17.12.32 Белен крафтлајнер; премачкан крафтлајнер 4804.19
 17.12.33 Полухемиска флутинг хартија 4805.11
 17.12.34 Рециклирана флутинг хартија и друга флутинг хартија 4805 [.12 + .19]
 17.12.35 Тестлајнер хартија (рециклиран линер картон) 4805.2
 17.12.4 Непремачкана хартија
 17.12.41 Непремачкана крафт-хартија; крафт-хартија за вреќи, набрана 

(крепирана или плисирана)
4804 [.2 + .3] + 4808.40

 17.12.42 Сулфитна обвивна хартија и друга непремачкана хартија (освен 
хартија за пишување, печатање или друга графичка намена)

4805 [.30 + .9]

 17.12.43 Филтер-хартија и картон; филц-хартија 4805 [.40 + .50]
 17.12.44 Хартија за цигари, несечена во одредена големина или во форма 

на ливчиња или цевчиња
4813.90

 17.12.5 Непремачкан картон (освен за пишување, печатење или за 
друга графичка намена)

 17.12.51 Непремачкан картон, сив од внатрешната страна 4804.59.90
 17.12.59 Друг непремачкан картон 4804 [.41 (.91 +.98) + .42 + .49 + 

.51+ .52 + .59.10]
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 17.12.6 Пергаментна хартија, непропустлива хартија за маснотии, 
паус хартија, кристална и друга глазирана проѕирна или 
полупроѕирна хартија

 17.12.60 Пергаментна хартија, непропустлива хартија за маснотии, 
паус хартија, кристална и друга глазирана проѕирна или 
полупроѕирна хартија

4806

 17.12.7 Преработена хартија и картон
 17.12.71 Сложена хартија и картон, површински непремачкана ниту 

импрегнирана
4807

 17.12.72 Хартија и картон, крепирани, плисирани, релјефни или дупчени 4808.90
 17.12.73 Хартија и картон за пишување, печатење или други графички 

намени, премачкани со каолин или други неоргански материи
4810 [.1 + .2]

 17.12.74 Крафт хартија (освен за пишување, печатење или за друга 
графичка намена) премачкана со каолин или други неоргански 
материи

4810.31

 17.12.75 Крафт картон (освен за пишување, печатење или за друга 
графичка намена) премачкан со каолин или други неоргански 
материи

4810.32

 17.12.76 Карбонска хартија, самокопирачка хартија и друга хартија за 
копирање или пренесување, во ролни или листови

4809

 17.12.77 Хартија, картон, целулозна вата, листови и ленти од целулозни 
влакна, премачкани, импрегнирани, прекриени, површински 
обоени, украсени или печатени, во ролни или листови

4811

 17.12.78 Картон, сив од внатрешната страна (освен картон за пишување, 
печатење или други графички намени) премачкан со каолин или 
со други неоргански материии

4810 [.39 + .92.90]

 17.12.79 Друг картон (освен за пишување, печатење и други графички 
намени) премачкан со каолин или со други неоргански материи

4810 [.92 (.10 + .30) + .99]

 17.12.9 Постапки по договор како дел од производството на хартија и 
картон

 17.12.99 Постапки по договор како дел од производството на хартија и 
картон

 17.2 Предмети од хартија и картон
 17.21 брановидна хартија и картон и амбалажа од хартија и картон
 17.21.1 брановидна хартија и картон и амбалажа од хартија и картон
 17.21.11 Брановиден картон, во ролни или листови 4808.10
 17.21.12 Вреќи и ќеси од хартија 4819 [.30 + .40]
 17.21.13 Кутии и слична амбалажа од брановидна хартија и картон 4819.10
 17.21.14 Кутии на склопување и слична амбалажа од небрановидна 

хартија и картон
4819.20

 17.21.15 Регистратори и други производи од хартија и картон, за 
канцеларии, продавници и слично

4819 [.50 + .60]

 17.21.9 Постапки по договор како дел од производството на 
брановидна хартија и картон и амбалажа од хартија и картон

 17.21.99 Постапки по договор како дел од производството на брановидна 
хартија и картон и амбалажа од хартија и картон

 17.22 Производи од хартија за санитарни и тоалетни потреби на 
домаќинствата

 17.22.1 Хартија и производи од хартија за домаќинствата и за тоалетни 
потреби

 17.22.11 Тоалетна хартија, шамивчиња, ливчиња за отстранување 
на шминка, крпи, прекривки за маса и салфети, од хартија, 
целулозна вата или листови од целулозни влакна

4818 [.10 + .20 + .30]

 17.22.12 Хигенски крпи и тампони, шамивчиња и пелени за бебиња и 
слични санитарни предмети или облека и прибор за облека, од 
хартија, целулозна вата и листови од целулозни влакна

4818 [.50 + .90] + 5601.2 + 9619 
[.30 + .40 + .50 + .71 + .75 + .8]

 17.22.13 Послужавници, чинии, вагани, чаши, филџани и слично, од 
хартија и картон

4823.6
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 17.22.9  Постапки по договор како дел од производството на 
производи за домаќинствата, санитарни и тоалетни производи, 
од хартија

 17.22.99 Постапки по договор како дел од производството на производи 
за домаќинствата, санитарни и тоалетни производи, од хартија

 17.23 Канцелариски материјал од хартија
 17.23.1 Канцелариски материјал од хартија
 17.23.11 Карбон хартија, самокопирачка хартија и друга хартија за 

копирање и пренесување; матрици за умножување и офсет 
плочи, од хартија

4816

 17.23.12 Пликови, дописници, поштенски картички и карти за 
допишување, од хартија или картон; сетови за допишување во 
кутии, кесички, нотеси и слични пакувања, од хартија или картон

4817

 17.23.13 Регистри, книговодствени книги, корици за книги, обрасци и 
други канцелариски предмети од хартија или картон

4820

 17.23.14 Друга хартија и картон кој се користи за пишување, печатење 
или други графички намени, печатени, релјефни или дупчени

4823.90.40

 17.23.9 Постапки по договор како дел од производството на 
канцелариски материјал од хартија

 17.23.99 Постапки по договор како дел од производството на 
канцелариски материјал од хартија

 17.24 Ѕидни тапети
 17.24.1 Ѕидни тапети
 17.24.11 Ѕидни тапети и слични облоги од хартија; проѕирна хартија за 

прозорци (витрофании)
4814

 17.24.12 Ѕидни тапети од текстил 5905
 17.24.9 Постапки по договор како дел од производството на ѕидни 

тапети
 17.24.99 Постапки по договор како дел од производството на ѕидни 

тапети
 17.29 Други предмети од хартија и картон
 17.29.1 Други предмети од хартија и картон
 17.29.11 Етикети од хартија или картон 4821
 17.29.12 Филтер блокови, плочи и табли, од хартиена маса 4812
 17.29.19 Хартија за цигари; вретена, макари, цевчиња и слични подлоги; 

филтер хартија и картон; други предмети од хартија и картон, 
неспомнати на друго место

4813 [.10 + .20] + 4822 + 4823 
[.20 + .40 + .70 + .90.85] + 9505 
[.10.90 + .90]

 17.29.9 Постапки по договор како дел од производството на други 
предмети од хартија и картон

 17.29.99 Постапки по договор како дел од производството на други 
предмети од хартија и картон

 18 уСЛугИ ЗА ПЕЧАТЕЊЕ И СНИМАЊЕ
 18.1 услуги за печатење и услуги во врска со печатење
 18.11 услуги за печатење на весници
 18.11.1 услуги за печатење на весници
 18.11.10 Услуги за печатење на весници
 18.12 Други услуги за печатење
 18.12.1 Други услуги за печатење
 18.12.11 Услуги за печатење на поштенски марки, таксени марки, правни 

документи, телефонски картички, чекови и други хартии од 
вредност и слично

 18.12.12 Услуги за печатење на рекламни каталози, проспекти, постери и 
друг печатен рекламен материјал

 18.12.13 Печатење на списанија и периодични публикации што излегуваат 
помалку од четири пати неделно

 18.12.14 Услуги за печатење на книги, мапи, хидрографски и слични 
карти (мапи) од сите видови, слики, цртежи и фотографии, 
разгледници

 18.12.15 Услуги за печатење на етикети и привезоци
 18.12.16 Услуги за директно печатење на материјали, освен на хартија
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 18.12.19 Други услуги за печатење, неспомнати на друго место
 18.13 услуги за подготовка на печатење и објавување
 18.13.1 услуги за подготовка на печатење
 18.13.10 Услуги за подготовка на печатење
 18.13.2 Печатарски плочи, цилиндри и други втиснати подлоги за 

печатење
 18.13.20 Печатарски плочи, цилиндри и други втиснати подлоги за 

печатење
8442.50

 18.13.3 Помошни услуги поврзани со печатење
 18.13.30 Помошни услуги поврзани со печатење
 18.14 Книговезни и слични услуги
 18.14.1 Книговезни и слични услуги
 18.14.10 Книговезни и слични услуги
 18.2 услуги за умножување (репродукција) на снимени медиуми
 18.20 услуги за умножување (репродукција) на снимени медиуми
 18.20.1 услуги за умножување (репродукција) на звучни записи
 18.20.10 Услуги за умножување (репродукција) на звучни записи
 18.20.2 услуги за умножување (репродукција) на видео записи
 18.20.20 Услуги за умножување (репродукција) на видео записи
 18.20.3 услуги за умножување (репродукција) на софтвер
 18.20.30 Услуги за умножување (репродукција) на софтвер
 19 КОКС И РАФИНИРАНИ НАФТЕНИ ПРОИЗВОДИ
 19.1 Производи од печки за коксирање
 19.10 Производи од печки за коксирање
 19.10.1 Кокс и полукокс од јаглен, лигнит или тресет; ретортен јаглен
 19.10.10 Кокс и полукокс од јаглен, лигнит или тресет; ретортен јаглен 2704
 19.10.2 Катран добиен со дестилација на јаглен, лигнит или тресет; 

други минерални катрани
 19.10.20 Катран добиен со дестилација на јаглен, лигнит или тресет; други 

минерални катрани
2706

 19.10.3 Смола и кокс од смола
 19.10.30 Смола и кокс од смола 2708
 19.10.9 Постапки по договор како дел од производството на производи 

од печки за коксирање
 19.10.99 Постапки по договор како дел од производството на производи 

од печки за коксирање
 19.2 Рафинирани нафтени производи
 19.20 Рафинирани нафтени производи
 19.20.1 брикети и слични цврсти горива
 19.20.11 Брикети и слични цврсти горива од камен јаглен 2701.20
 19.20.12 Брикети и слични цврсти горива од лигнит 2702.20
 19.20.13 Брикети и слични цврсти горива од тресет 2703
 19.20.2 Масла за ложење и гасни масла; масла за подмачкување
 19.20.21 Моторен бензин 2710.12 (.4 + .5)
 19.20.22 Авио-бензин 2710.12.31
 19.20.23 Вајт-шпирит 2710.12.21
 19.20.24 Горива за млазни мотори од бензиски тип и керозин 2710 [.12.70 + .19.21]
 19.20.25 Нафта 2710.12 (.1 + .25 + .90)
 19.20.26 Гасни масла 2710.19 (.3 + .4) + 2710.20 (.11 + 

15 + .17 + .19)
 19.20.27 Средни нафтени масла, средни деривати, неспомнати на друго 

место
2710.19 (.1 + .25 + .29)

 19.20.28 Масла за ложење, неспомнати на друго место 2710.19 (.5 + .6) + 2710.20 (.31 + 
.35 + .39 + .90)

 19.20.29 Масла за подмачкување; тешки нафтени деривати, неспомнати 
на друго место

2710.19 (.7 + .8 + .9)
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 19.20.3 Нафтени гасови и други гасовити јаглеводороди, освен 
природен гас

 19.20.31 Пропан и бутан, течни 2711 [.12 + .13]
 19.20.32 Етилен, пропилен, бутилен и бутадиен 2711.14
 19.20.39 Други нафтени гасови или гасовити јаглеводороди, освен 

природен гас
2711 [.19 + .29]

 19.20.4 Други нафтени производи
 19.20.41 Вазелин; парафин; нафтени и други восоци 2712
 19.20.42 Нафтен кокс; битумен од нафта и други остатоци од нафтени 

масла
2713

 19.20.9 Постапки по договор како дел од производството на 
рафинирани нафтени производи

 19.20.99 Постапки по договор како дел од производството на рафинирани 
нафтени производи

 20 ХЕМИКАЛИИ И ХЕМИСКИ ПРОИЗВОДИ
 20.1 Основни хемикалии, ѓубрива и азотни соединенија, пластики и 

синтетички каучук, во примарни облици 
 20.11 Индустриски гасови
 20.11.1 Индустриски гасови
 20.11.11 Водород, аргон, ретки гасови, азот и кислород 2804 [.10 + .2 + .30 + .40]
 20.11.12 Јаглендиоксид и други неоргански кислородни соединенија на 

неметали
2811 [.21 + .29 (.10 + .30 + .90)]

 20.11.13 Течен и компримиран воздух 2853.00.30
 20.11.9 Постапки по договор како дел од производството на 

индустриски гасови
 20.11.99 Постапки по договор како дел од производството на индустриски 

гасови
 20.12 бои и пигменти
 20.12.1 Оксиди, пероксиди и хидроксиди
 20.12.11 Цинк оксид и пероксид; оксид на титан 2817 + 2823
 20.12.12 Хромни, манганови, оловни и бакарни оксиди и хидроксиди 2819 + 2820 + 2824 + 2825.50
 20.12.19 Други метални оксиди, пероксиди и хидроксиди 2821 + 2822 + 2825 [.20 + .30 + 

.40 + .60 +.70 + .80 + .90]
 20.12.2 Екстракти за штавење или боење; танини и нивни деривати; 

други материјали за боење, неспомнати на друго место
 20.12.21 Синтетички органски материи за боење и препарати базирани на 

нив; синтетички органски производи од видот на флуоросцентни 
проѕирни агенси или луминофори; лакови за боење и препарати 
базирани на нив

3204 + 3205

 20.12.22 Екстракти за штавење од растително потекло; танини и нивни 
соли, етери, естри и други деривати; средства за боење од 
растително или животинско потекло

3201 + 3203

 20.12.23 Синтетички органски материи за штавење; неоргански материи 
за штавење; препарати за штавење; ензимски препарати за 
претштавење

3202

 20.12.24 Материи за боење, неспомнати на друго место; неоргански 
производи што се употребуваат како луминофори

3206

 20.12.9 Постапки по договор како дел од производството на бои и 
пигменти

 20.12.99 Постапки по договор како дел од производството на бои и 
пигменти

 20.13 Други неоргански основни хемикалии
 20.13.1 Збогатен уран и плутониум; осиромашен уран и ториум; други 

радиоактивни елементи
 20.13.11 Збогатен уран и плутониум и нивни соединенија 2844.20
 20.13.12 Осиромашен уран и ториум и нивни соединенија 2844.30
 20.13.13 Други радиоактивни елементи и изотопи и нивни соединенија; 

легури, дисперзии, керамички производи и мешавини што ги 
содржат овие елементи, изотопи или соединенија

2844.40

 20.13.14 Горивни елементи (патрони), неозрачени, за нуклеарни реактори 8401.30
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 20.13.2 Хемиски елементи, неспомнати на друго место; неоргански 
киселини и соединенија

 20.13.21 Неметали 2801 + 2802 + 2803 + 2804 [.50 
+ .6 + .70 + .80 + .90]

 20.13.22 Халогени или сулфурни соединенија на неметали 2812 + 2813
 20.13.23 Алкални или земноалкални метали; ретки земјени метали, 

скандиум и итриум; жива
2805

 20.13.24 Хлороводород; олеум; дифосфорен пентооксид; други 
неоргански киселини; силикони и сулфурен диоксид

2806 + 2807 + 2809 + 2810 + 
2811 [.1 + .22 + .29.05]

 20.13.25 Оксиди, хидроксиди и пероксиди;  хидразини и хидроксиламини 
и нивни неоргански соли

2815 + 2816 + 2818.30 + 
2825.10

 20.13.3 Метални халогенати; хипохлорити; хлорати и перхлорати 
 20.13.31 Метални халогенати 2826 + 2827 [.20 + .3 + .4 + .5 

+ .60]
 20.13.32 Хипохлорити, хлорати и перхлорати 2828 + 2829
 20.13.4 Сулфиди, сулфати; нитрати, фосфати и карбонати
 20.13.41 Сулфиди, сулфити и сулфати 2830 + 2831 + 2832 + 2833
 20.13.42 Фосфинати, фосфонати, фосфати, полифосфати и нитрати, освен 

од калиум
2834.29 + 2835

 20.13.43 Карбонати 2836
 20.13.5 Соли на други метали
 20.13.51 Соли на оксиметални или пероксиметални киселини; колоидни 

благородни метали
2841 + 2843

 20.13.52 Неоргански соединенија, неспомнати на друго место, 
вклучувајќи дестилирана вода; амалгами, освен од благородни 
метали

2852 + 2853.00 (.10 + .50 + .90)

 20.13.6 Други основни неоргански хемикалии, неспомнати на друго 
место

 20.13.61 Изотопи, неспомнати на друго место и нивни соединенија 
(вклучувајќи тешка вода)

2845

 20.13.62 Цијаниди, оксиди на цијаниди и комплексни цијаниди; 
фулминати, цијанати и тиоцијанати; силикати; борати; 
перборати; други соли на неоргански или перокси киселини

2837 + 2839 + 2840 + 2842

 20.13.63 Водороден пероксид 2847
 20.13.64 Фосфиди, карбиди, хидриди, нитриди, азиди, силициди и 

бориди
2848  + 2849 + 2850

 20.13.65 Соединенија на ретки земјени метали, итриум и скандиум 2846
 20.13.66 Сулфур, освен сублимиран сулфур, таложен и колоиден сулфур 2503.00.90
 20.13.67 Пржени железни пирити 2601.20
 20.13.68 Пиезоелектричен кварц; други синтетички или реконструирани 

благородни или полублагородни камења, необработени
7104 [.10 + .20]

 20.13.9 Постапки по договор како дел од производството на други 
неоргански основни хемикалии

 20.13.99 Постапки по договор како дел од производството на други 
неоргански основни хемикалии

 20.14 Други органски основни хемикалии
 20.14.1 Јаглеводороди и нивни деривати
 20.14.11 Ациклични јаглеводороди 2901
 20.14.12 Циклични јаглеводороди 2902
 20.14.13 Хлорирани деривати на ациклични јаглеводороди 2903 [.1 + .2]
 20.14.14 Сулфонирани, нитрирани или нитрозирани деривати на 

јаглеводороди, халогенирани или нехалогенирани
2904

 20.14.19 Други деривати на јаглеводороди 2903 [.3 + .7 + .8 + .9]
 20.14.2 Алкохоли, феноли, фенолалкохоли и нивни халогенирани, 

сулфонирани, нитрирани или нитрозирани деривати; 
индустриски масни алкохоли

 20.14.21 Индустриски масни алкохоли 3823.70
 20.14.22 Монохидроксилни алкохоли 2905 [.1 + .2]
 20.14.23 Диоли, полиалкохоли, циклични алкохоли и нивни деривати 2905 [.3 + .4 + .5] + 2906
 20.14.24 Феноли; фенолни алкохоли и фенолни деривати 2907 + 2908
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 20.14.3 Индустриски монокарбонски масни киселини; карбонски 
киселини и нивни деривати

 20.14.31 Индустриски монокарбонски масни киселини; кисели масла од 
рафинирање

3823.1

 20.14.32 Заситени ациклични монокарбонски киселини и нивни деривати 2915
 20.14.33 Незаситени  монокарбоксилни, циклански, цикленски или 

циклотерпенски ациклични поликарбоксилни киселини и нивни 
деривати

2916 + 2917 [.1 + .20]

 20.14.34 Ароматични поликарбоксилни и карбоксилни киселини со 
дополнителна кислородна функција, нивни деривати, освен 
салицилна киселина и нејзини соли

2917.3 + 2918 [.1 + .29 + .30 + 
.9]

 20.14.4 Органски соединенија со азотни функции
 20.14.41 Соединенија со амино функција 2921
 20.14.42 Амино соединенија со кислородна функција, освен лизинска и 

глутаминска киселина
2922 [.1+ .2 + .3 + .43 + .44 + .49 
+ .50]

 20.14.43 Уреини; соединенија со јагленородна функција, соединенија со 
нитрилна функција; нивни деривати

2924.21 + 2925 + 2926

 20.14.44 Соединенија со други азотни функции 2927 + 2928 + 2929
 20.14.5 Органски сулфурни соединенија и други органско-неоргански 

соединенија; хетероциклични соединенија, неспомнати на 
друго место

 20.14.51 Органски сулфурни соединенија и други органско-неоргански 
соединенија

2930 + 2931

 20.14.52 Хетероциклични соединенија, неспомнати на друго место; 
нуклеински киселини и нивни соли

2932 [.1 + .9] + 2933 [.29 + .3 + 
.4 + .61 + .7 + .9] + 2934 [.10 + 
.20 + .9]

 20.14.53 Естри на фосфорна киселина и нејзини соли или естри на други 
неоргански киселини (освен естри на водородхалогениди) и 
нивни соли; нивни халогенирани, сулфонирани, нитрирани или 
нитрозирани деривати

2919 + 2920

 20.14.6 Етери, органски пероксиди, епоксиди, ацетали и полуацетали; 
други органски соединенија

 20.14.61 Соединенија со алдехидна функција 2912 + 2913
 20.14.62 Соединенија со кетонска и хинонска функција 2914
 20.14.63 Етери, органски пероксиди, епоксиди, ацетали и полуацетали и 

нивни деривати
2909 + 2910 + 2911

 20.14.64 Ензими и други органски соединенија, неспомнати на друго 
место

2942 + 3507

 20.14.7 Разновидни основни органски хемиски производи
 20.14.71 Деривати од растително потекло и производи од смола 3802.90 + 3803 + 3805 + 3806 

+ 3807
 20.14.72 Дрвен јаглен 4402
 20.14.73 Масла и други производи од дестилација на катран од камен 

јаглен на висока температура и слични производи
2707

 20.14.74 Неденатуриран етил алкохол, со волумен на содржина на 
алкохол од 80% или повеќе

2207.10

 20.14.75 Етил алкохол и други алкохоли, со било која јачина, 
денатурирани

2207.20

 20.14.8 Остаточни лужини од производството на дрвна целулоза, освен 
тал-масло

 20.14.80  Остаточни лужини од производството на дрвна целулоза, освен 
тал-масло

3804

 20.14.9 Постапки по договор како дел од производството на други 
органски основни хемикалии

 20.14.99 Постапки по договор како дел од производството на други 
органски основни хемикалии

 20.15 Вештачки ѓубрива и азотни соединенија
 20.15.1 Азотна киселина; сулфонитритна киселина; амонијак
 20.15.10 Азотна киселина; сулфонитритна киселина; амонијак 2808 + 2814 + 2836.99.17
 20.15.2 Амониум хлорид; нитрити
 20.15.20 Амониум хлорид; нитрити 2827.10 + 2834.10
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 20.15.3 Азотни минерални или хемиски ѓубрива
 20.15.31 Уреа 3102.10
 20.15.32 Амониум сулфат 3102.21
 20.15.33 Амониум нитрат 3102.30
 20.15.34 Двојни соли и мешавини на калциум нитрат и амониум нитрат 3102.60
 20.15.35 Мешавини на амониум нитрат со калциум карбонат или други 

неоргански неѓубриви материи
3102.40

 20.15.36 Мешавина на уреа и амониум нитрат 3102.80
 20.15.39 Други азотни ѓубрива и мешавини, неспомнати на друго место 3102 [.29 + .90]
 20.15.4 Фосфатни минерални или хемиски ѓубрива
 20.15.41 Суперфосфати 3103.10
 20.15.49 Други фосфатни ѓубрива 3103.90
 20.15.5 Калиеви минерални или хемиски ѓубрива
 20.15.51 Калиум хлорид (нишадор) 3104.20
 20.15.52 Калиум сулфат 3104.30
 20.15.59 Други калиумови ѓубрива 3104.90
 20.15.6 Натриум нитрат
 20.15.60 Натриум нитрат 3102.50
 20.15.7 Ѓубрива, неспомнати на друго место
 20.15.71 Ѓубрива кои содржат азот, фосфор и калиум 3105.20
 20.15.72 Диамониум хидрогенортофосфат (диамониум фосфат) 3105.30
 20.15.73 Моноамониум фосфат 3105.40
 20.15.74 Ѓубрива кои содржат азот и фосфор 3105.5
 20.15.75 Ѓубрива кои содржат фосфор и калиум 3105.60
 20.15.76 Калиум нитрат 2834.21
 20.15.79 Минерални или хемиски ѓубрива кои содржат најмалку две 

ѓубривни состојки (азот, фосфор, калиум), неспомнати на друго 
место

3105 [.10 + .90]

 20.15.8 Ѓубрива од животинско или растително потекло, неспомнати на 
друго место

 20.15.80 Ѓубрива од животинско или растително потекло, неспомнати на 
друго место

2530.90 + 2703 + 3101

 20.15.9 Постапки по договор како дел од производството на вештачки 
ѓубрива и азотни соединенија

 20.15.99 Постапки по договор како дел од производството на вештачки 
ѓубрива и азотни соединенија

 20.16 Пластични маси во примарни облици
 20.16.1 Полимери на етилен, во примарни облици
 20.16.10 Полимери на етилен, во примарни облици 3901
 20.16.2 Полимери на стирен, во примарни облици
 20.16.20 Полимери на стирен, во примарни облици 3903
 20.16.3 Полимери на винилхлорид и на други халогенирани олефини, 

во примарни облици
 20.16.30 Полимери на винилхлорид и на други халогенирани олефини, во 

примарни облици
3904

 20.16.4 Полиацетали, други полиетери и епоксидни смоли, во 
примарни облици; поликарбонати, алкидни смоли, полиалил 
естри и други полиестри, во примарни облици

 20.16.40 Полиацетали, други полиетери и епоксидни смоли, во примарни 
облици; поликарбонати, алкидни смоли, полиалил естри и други 
полиестри, во примарни облици

3907

 20.16.5 Други пластични маси, во примарни облици; изменувачи на 
јони

 20.16.51 Полимери на пропилен или  други олефини, во примарни 
облици

3902

 20.16.52 Полимери на винил ацетат или на други винил естри и други 
винил полимери, во примарни облици

3905

 20.16.53 Акрилни полимери, во примарни облици 3906
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 20.16.54 Полиамиди, во примарни облици 3908
 20.16.55 Уреа смоли, тиоуреа смоли и меламински смоли, во примарни 

облици
3909 [.10 + .20]

 20.16.56 Други амино-смоли, фенолни смоли и полиуретани, во 
примарни облици

3909 [.30 + .40 + .50]

 20.16.57 Силикони, во примарни облици 3910
 20.16.59 Други пластични маси, во примарни облици, неспомнати на 

друго место
3911 + 3912 + 3913 + 3914

 20.16.9 Постапки по договор како дел од производството на пластични 
маси, во примарни облици

 20.16.99 Постапки по договор како дел од производството на пластични 
маси, во примарни облици

 20.17 Синтетички каучук, во примарни облици
 20.17.1 Синтетички каучук, во примарни облици
 20.17.10 Синтетички каучук, во примарни облици 4002
 20.17.9 Постапки по договор како дел од производството на синтетички 

каучук, во примарни облици
 20.17.99 Постапки по договор како дел од производството на синтетички 

каучук, во примарни облици
 20.2 Пестициди и други агрохемиски производи
 20.20 Пестициди и други агрохемиски производи
 20.20.1 Пестициди и други агрохемиски производи
 20.20.11 Инсектициди 3808.91
 20.20.12 Хербициди 3808.93 (.1 + .2)
 20.20.13 Средства против 'ртење и средства за регулирање на растењето 

на растенијата (плевели)
3808.93 (.30 + .90)

 20.20.14 Дезинфектанти 3808.94
 20.20.15 Фунгициди 3808.92
 20.20.16 Опасни пестициди 3808.50
 20.20.19 Други пестициди и други агрохемиски производи 3808.99
 20.20.9 Постапки по договор како дел од производството на пестициди 

и други агрохемиски производи
 20.20.99 Постапки по договор како дел од производството на пестициди и 

други агрохемиски производи
 20.3 бои, лакови и слични премази, печатарско мастило и китови
 20.30 бои, лакови и слични премази, печатарско мастило и китови
 20.30.1 бои и лакови врз основа на полимери                                                                                                                                         

                                                                                      
 20.30.11 Бои и лакови врз основа на акрилни и винилни полимери, во 

воден медиум
3209

 20.30.12 Бои и лакови врз база на полиестри, акрилни или винилни 
полимери, во неводен медиум; раствори

3208

 20.30.2 Други бои и лакови и слични производи; бои за уметничко 
сликарство и печатарски бои

 20.30.21 Подготвени пигменти, опацифиенти (средства за одбивање 
на светлината) и бои, стаклести емајли и глазури, енгоби 
(превлаки), течни керамички лакови и слични препарати; 
порозно стакло

3207

 20.30.22 Други бои и лакови; приготвени сикативи (средства за сушење) 3210 + 3211 + 3212 + 3214 + 
3814

 20.30.23 Бои за уметничко сликарство, настава или за цртање плакати, 
бои за нијансирање, бои за разонода и забава и слично

3213

 20.30.24 Печатарски бои 3215.1
 20.30.9 Постапки по договор како дел од производството на бои, 

лакови и слични премачкувачки средства, печатарски бои и 
китови

 20.30.99 Постапки по договор како дел од производството на бои, лакови 
и слични премачкувачки средства, печатарски бои и китови
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 20.4 Сапун и детергенти, препарати за чистење и полирање, 
парфеми и тоалетни препарати                                                                                                    

 20.41 Сапуни и детергенти, препарати за чистење и полирање
 20.41.1 глицерин
 20.41.10 Глицерин 1520
 20.41.2 Органски површински активни средства, освен сапун
 20.41.20 Органски површински активни средства, освен сапун 3402.1
 20.41.3 Сапун, препарати за перење и чистење
 20.41.31 Сапун и органски површински активни производи и препарати 

кои се користат како сапун; хартија, вата, филц и неткаен текстил, 
импрегнирани или премачкани со сапун или детергент

3401 [.19 + .20]

 20.41.32 Детергенти и препарати за перење 3402 [.20 + .90]
 20.41.4 Миризливи препарати и восоци
 20.41.41 Препарати за парфимирање и дезодорирање на простории 3307.4
 20.41.42 Вештачки и приготвени восоци 3404
 20.41.43 Политури и кремови за обувки, мебел, подови, каросерии, 

стакло или метал
3405 [.10 + .20 + .30 + .90]

 20.41.44 Пасти, прашоци и други препарати за чистење 3405.40
 20.41.9 Постапки по договор како дел од производството на сапуни и 

детергенти, препарати за чистење и полирање
 20.41.99 Постапки по договор како дел од производството на сапуни и 

детергенти, препарати за чистење и полирање
 20.42 Парфеми и тоалетни препарати
 20.42.1 Парфеми и тоалетни препарати
 20.42.11 Парфеми и тоалетни води 3303
 20.42.12 Производи за шминкање на усни и очи 3304 [.10 + .20]
 20.42.13 Производи за маникир и педикир 3304.30
 20.42.14 Пудри за козметичка и тоалетна употреба 3304.91
 20.42.15 Декоративна козметика и препарати за нега на кожата 

(вклучувајќи препарати за сончање), неспомнати на друго место
3304.99

 20.42.16 Шампони, лакови за коса, препарати за трајно кадросување или 
исправање на коса

3305 [.10 +.20 + .30]

 20.42.17 Лосиони и други препарати за коса, неспомнати на друго место 3305.90
 20.42.18 Препарати за хигиена на устата и забите (вклучувајќи ги и 

препаратите за зацврстување на вилици), конец за чистење на 
заби 

3306

 20.42.19 Препарати за бричење; дезодоранси и антиперспиранти, 
препарати за капење; други парфимериски, козметички или 
тоалетни препарати, неспомнати на друго место

3307 [.10 + .20 + .30 + .90] + 
3401 [.11 + .30]

 20.42.9 Постапки по договор како дел од производството на парфеми и 
тоалетни препарати

 20.42.99 Постапки по договор како дел од производството на парфеми и 
тоалетни препарати

 20.5 Други хемиски производи
 20.51 Експлозиви
 20.51.1 Подготвени експлозиви; сигурносни (бавногоречки)штапини; 

детонирачки штапини; ударни или експлозивни каписли; 
запалки; електрични детонатори; пиротехнички производи за 
огномет

 20.51.11 Барут и подготвени експлозиви 3601 + 3602
 20.51.12 Сигурносни (бавногоречки) штапини; детонирачки штапини; 

каписли; запалки; електрични детонатори
3603

 20.51.13 Пиротехнички производи за огномет 3604.10
 20.51.14 Сигнални ракети, градобијни ракети, ракети за сигнализација и 

за магла и други пиротехнички производи, освен за огномети
3604.90

 20.51.2 Кибрити
 20.51.20 Кибрити 3605
 20.51.9 Постапки по договор како дел од производството на 

експлозиви
 20.51.99 Постапки по договор како дел од производството на експлозиви
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 20.52 Лепила
 20.52.1 Лепила
 20.52.10 Лепила 3501.90.10 + 3503.00.80 + 

3505.20 + 3506
 20.52.9 Постапки по договор како дел од производството на лепила
 20.52.99 Постапки по договор како дел од производството на лепила
 20.53 Етерични масла
 20.53.1 Етерични масла
 20.53.10 Етерични масла 3301 + 3302
 20.53.9 Постапки по договор како дел од производството на етерични 

масла
 20.53.99 Постапки по договор како дел од производството на етерични 

масла
 20.59 Други хемиски производи, неспомнати на друго место
 20.59.1 Фотографски плочи и филмови, саморазвивачки филмови; 

хемиски препарати и неизмешани производи за фотографска 
употреба

 20.59.11 Фотографски плочи и филмови, саморазвивачки филмови, 
осетливи, неекспонирани; фотохартија

3701+ 3702 + 3703

 20.59.12 Фотографски емулзии осетливи на светлина; хемиски препарати 
за фотографска употреба, неспомнати на друго место

3707

 20.59.2 Хемиски модификувани животински и растителни масти и 
масла; мешавини на животински или растителни масти и 
масла, несоодветни за човечка исхрани

 20.59.20 Хемиски модификувани животински и растителни масти и 
масла; мешавини на животински или растителни масти и масла, 
несоодветни за човечка исхрана

1518

 20.59.3 Мастила и тушеви за пишување и цртање и други мастила
 20.59.30 Мастила и тушеви за пишување и цртање и други мастила 3215.90
 20.59.4 Препарати за подмачкување; адитиви; антифриз 
 20.59.41 Препарати за подмачкување 3403
 20.59.42 Антидетонаторски препарати; адитиви за минерални масла и 

слични производи
3811

 20.59.43 Течности за хидраулични сопирачки; антифриз и препарати за 
одмрзнување

3819 + 3820

 20.59.5 Разновидни хемиски производи
 20.59.51 Пептони и други протеински супстанции и нивни деривати, 

неспомнати на друго место; прав од животинска кожа  
3504

 20.59.52 Смеси за моделирање; восоци за забна протетика и други 
препарати за употреба во забарството врз база на гипс; 
препарати и полнења за апарати за гаснење пожар; подготвени 
подлоги за развој на микроорганизми; дијагностички и 
лабораториски реагенси, неспоменати на друго место

3407 + 3813 + 3821 + 3822

 20.59.53 Хемиски елементи во форма на дискови, плочки и хемиски 
соединенија прилагодени за употреба во електрониката

3818

 20.59.54 Активен јаглен 3802.10
 20.59.55 Средства за доработка, носачи на бои кои служат за забрзување 

на бојосувањето или за фиксирање на материите за бојосување 
и други производи и препарати

3809

 20.59.56 Препарати за површинска обработка на метали; подготвени 
забрзувачи на вулканизација; акцелератори, сложени 
пластификатори, стабилизатори за гума и пластика; 
катализатори, мешани алкилбензени и мешани алкилнафталени, 
неспомнати на друго место

3810 + 3812 + 3815 + 3817

 20.59.57 Подготвени сврзувачки средства за леарски калапи или јадра; 
хемиски производи

3824 [.10 + .30 + .40 + .60 + 
.90.30]

 20.59.58 Биодизел 3826
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 20.59.59 Други разновидни хемиски производи, неспомнати на друго 
место

3824 [.7 +.8 + .90 (.1 + .2 + .45 + 
.50 + .55  + .6 + .7 + .8 + .9)]

 20.59.6  Желатин и деривати од желатин, вклучувајќи албумин од 
млеко

 20.59.60  Желатин и деривати од желатин, вклучувајќи албумин од млеко 3501.90.90 + 3502 [.20 + .90] + 
3503.00.10

 20.59.9 Постапки по договор како дел од производството на други 
хемиски производи, неспомнати на друго место

 20.59.99 Постапки по договор како дел од производството на други 
хемиски производи, неспомнати на друго место

 20.6 Вештачки  и синтетички влакна
 20.60 Вештачки  и синтетички влакна
 20.60.1 Синтетички влакна
 20.60.11 Кабли и сечени синтетички влакна, невлачени и нечешлани 5501 + 5503
 20.60.12 Предива од синтетички филаменти со голема јачина, од 

полиамид и полиестер
5402 [.1 + .20]

 20.60.13 Предива од други синтетички филаменти, едножични 5402 [.3+ .4 + .5]
 20.60.14 Синтетички монофиламенти; ленти и слично, од синтетички 

текстилни материјали
5404

 20.60.2 Вештачки влакна
 20.60.21 Кабли и сечени вештачки влакна, невлачени и нечешлани 5502 + 5504
 20.60.22 Предиво од вештачки филаменти од вискоза, со голема јачина 5403.10
 20.60.23 Друго предиво од вештачки филаменти, едножично 5403.3
 20.60.24 Вештачки монофиламенти; ленти и слично од вештачки 

текстилни материјали
5405

 20.60.9 Постапки по договор како дел од производството на синтетички 
и вештачки влакна

 20.60.99 Постапки по договор како дел од производството на синтетички 
и вештачки влакна

 21 ОСНОВНИ ФАРМАЦЕВТСКИ ПРОИЗВОДИ И ФАРМАЦЕВТСКИ 
ПРЕПАРАТИ

 21.1 Основни фармацевтски производи
 21.10 Основни фармацевтски производи
 21.10.1 Салицилна киселина, О-ацетисалицилна киселина, нивни соли 

и естери
 21.10.10 Салицилна киселина, О-ацетисалицилна киселина, нивни соли и 

естери
2918 [.21 + .22 + .23]

 21.10.2 Лизин, глутаминска киселина и нивни соли; квартерни 
амониумови соли и хидроксиди; фосфоаминолипиди; амиди и 
нивни деривати и соли

 21.10.20 Лизин, глутаминска киселина и нивни соли; квартерни 
амониумови соли и хидроксиди; фосфоаминолипиди; амиди и 
нивни деривати и соли

2922 [.41 + .42] + 2923 + 2924 
[.1 + .23 + .24 + .29]

 21.10.3 Лактони, неспомнати на друго место, хетероциклични 
соединенија само со хетероатом или хетероатоми на азот кои 
во структурата содржат некондензиран пиразолов прстен, 
пиримидинов прстен, пиперазинов прстен, некондензиран 
триазинов прстен или фенотиазинов прстен; хидантоин и 
негови деривати; сулфонамиди

 21.10.31 Лактони, неспомнати на друго место, хетероциклични 
соединенија само со хетероатом или хетероатоми на азот кои 
во структурата содржат некондензиран пиразолов прстен, 
пиримидинов прстен, пиперазинов прстен, некондензиран 
триазинов или фенотиазинов прстен; хидантоин и негови 
деривати

2932.20 + 2933 [.1 + .21 + .5 + 
.69] + 2934.30

 21.10.32 Сулфонамиди 2935
 21.10.4 Шеќери, хемиски чисти, неспомнати на друго место; шеќерни 

етери и естри и нивни соли, неспомнати на друго место
 21.10.40 Шеќери, хемиски чисти, неспомнати на друго место; шеќерни 

етери и естри и нивни соли, неспомнати на друго место
2940
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 21.10.5 Провитамини, витамини и хормони; гликозиди и растителни 
алкалоиди и нивни деривати; антибиотици

 21.10.51 Провитамини, витамини и нивни деривати 2936
 21.10.52 Хормони и нивни деривати; други стероиди кои примарно се 

користат како хормони
2937

 21.10.53 Гликозиди, растителни алкалоиди, нивни соли, етери, естри и 
други деривати

2938 + 2939

 21.10.54 Антибиотици 2941
 21.10.6  Жлезди и други органи; нивни екстракти и други материи од 

човечко или животинско потекло, неспомнати на друго место
 21.10.60  Жлезди и други органи; нивни екстракти и други материи од 

човечко или животинско потекло, неспомнати на друго место
3001 + 3002.90

 21.10.9 Постапки по договор како дел од производството на основни 
фармацевтски производи

 21.10.99 Постапки по договор како дел од производството на основни 
фармацевтски производи

 21.2 Фармацевтски препарати
 21.20 Фармацевтски препарати
 21.20.1 Лекови
 21.20.11 Лекови кои содржат пеницилин или други антибиотици 3003 [.10 + .20] + 3004 [.10 + 

.20]
 21.20.12 Лекови кои содржат хормони, но не и антибиотици 3003.3 + 3004.3
 21.20.13 Лекови кои содржат алкалоиди или нивни деривати, но не 

хормони или антибиотици
3003 [.40 + .90] + 3004 [.40 + 
.50 + .90]

 21.20.2 Други фармацевтски препарати
 21.20.21 Антисеруми и вакцини 3002 [.10 + .20 + .30]
 21.20.22 Хемиски средства за контрацепција врз база на хормони и 

спермициди
3006.60

 21.20.23 Дијагностички реагенси и други фармацевтски препарати 3006 [.20 + .30] + 3822
 21.20.24 Лепливи завои, хируршки кетгут и слични материјали; кутии за 

прва помош
3005 + 3006 [.10.10 + .50]

 21.20.9 Постапки по договор како дел од производството на 
фармацевтски препарати

 21.20.99 Постапки по договор како дел од производството на 
фармацевтски препарати

 22 ПРОИЗВОДИ ОД гуМА И ПЛАСТИЧНИ МАСИ
 22.1 Производи од гума
 22.11 Внатрешни и надворешни гуми за возила; протектирани 

надворешни гуми 
 22.11.1 Нови внатрешни и надворешни гуми
 22.11.11 Нови надворешни пневматски гуми за моторни возила 4011.10
 22.11.12 Нови надворешни пневматски  гуми за мотоцикли и велосипеди 4011 [.40 + .50]
 22.11.13 Нови надворешни пневматски гуми за автобуси, камиони или 

авиони
4011 [.20 + .30]

 22.11.14 Надворешни гуми за земјоделски возила; други нови 
надворешни пневматски гуми

4011 [.6 + .9]

 22.11.15 Внатрешни гуми, полни гуми или гуми со воздушни комори, 
заменливи гумени делови на надворешни гуми

4012.90 + 4013

 22.11.16 Профилирани ленти со шари за протектирање на надворешни 
гуми

4006.10

 22.11.2 Протектирани надворешни пневматски гуми
 22.11.20 Протектирани надворешни пневматски гуми 4012.1
 22.11.9 Постапки по договор како дел од производство на надворешни 

и внатрешни гуми; протектирање на надворешни гуми
 22.11.99 Постапки по договор како дел од производство на надворешни и 

внатрешни гуми; протектирање на надворешни гуми
 22.19 Други производи од гума
 22.19.1 Регенерирана гума во примарни форми или во форма на 

плочи, листови или ленти
 22.19.10 Регенерирана гума во примарни форми или во форма на плочи, 

листови или ленти
4003
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 22.19.2 Невулканизирана гума и производи од невулканизирана гума; 
вулканизирана гума, освен тврда гума, во јажиња, ленти, 
плочи, листови, прачки, цевки и профили

 22.19.20 Невулканизирана гума и производи од невулканизирана гума; 
вулканизирана гума, освен тврда гума, во јажиња, ленти, плочи, 
листови, прачки, цевки и профили

4005 + 4006.90 + 4007 + 4008

 22.19.3 Цевки и црева од вулканизирана гума, освен од тврда гума
 22.19.30 Цевки и црева од вулканизирана гума, освен од тврда гума 4009
 22.19.4 Погонски или трансмисиони ремени и транспортни ленти од 

вулканизирана гума
 22.19.40 Погонски или трансмисиони ремени и транспортни ленти од 

вулканизирана гума
4010

 22.19.5 гумирани текстилни производи, освен од гумен корд
 22.19.50 Гумирани текстилни производи, освен од гумен корд 5906
 22.19.6 Предмети и прибор за облека од вулканизирана гума, освен од 

тврда гума
 22.19.60 Предмети и прибор за облека од вулканизирана гума, освен од 

тврда гума
4015 + 6506.91

 22.19.7 Производи од вулканизирана гума, неспомнати на друго место; 
тврда гума; производи од тврда гума

 22.19.71 Хигиенски и фармацевтски производи (вклучувајќи цуцли), од 
вулканизирана гума, освен од тврда гума

4014

 22.19.72 Подни покривки и простирки од вулканизирана гума, освен од 
пенаста гума

4016.91

 22.19.73 Други производи од вулканизирана гума, неспомнати на друго 
место; тврда гума во сите облици и производи од тврда гума; 
подни покривки и простирки, од вулканизирана пенаста гума

4016 [.10 + .92. + .93 + .94 + .95 
+ .99] + 4017 + 6406.20.10 + 
9615 [.11 + .90]

 22.19.9 Постапки по договор како дел од производството на други 
производи од гума

 22.19.99 Постапки по договор како дел од производството на други 
производи од гума

 22.2 Производи од пластични маси
 22.21 Плочи, листови, цевки и профили од пластични маси
 22.21.1 Монофиламенти со пречник поголем од 1 mm, прачки стапови 

и профилни форми од пластични маси
 22.21.10 Монофиламенти со пречник поголем од 1 mm, прачки стапови и 

профилни форми од пластични маси
3916

 22.21.2 Цевки и црева и прибор за нив, од пластични маси
 22.21.21 Вештачки црева од зацврснати протеини или од целулозни 

материјали; цевки и црева, крути, од пластични маси
3917 [.10 + .2]

 22.21.29 Други цевки и  црева и прибор за нив, од пластични маси 3917 [.3 + .40]
 22.21.3 Плочи, листови, филмови, фолии и ленти од пластични маси, 

незајакнати или слично, комбинирани со други материјали
 22.21.30 Плочи, листови, филмови, фолии и ленти од пластични маси, 

незајакнати или слично, комбинирани со други материјали
3920

 22.21.4 Други плочи, листови, филмови, фолии и ленти, од пластични 
маси

 22.21.41 Други плочи, листови, филмови, фолии и ленти, од пластични 
маси со клеточна структура

3921.1

 22.21.42 Други плочи, листови, филмови, фолии и ленти, од пластични 
маси, освен со клеточна структура

3921.90

 22.21.9 Постапки по договор како дел од производството на плочи, 
листови, цевки и профили од пластични маси

 22.21.99 Постапки по договор како дел од производството на плочи, 
листови, цевки и профили од пластични маси

 22.22 Амбалажа од пластични маси
 22.22.1 Амбалажа од пластични маси
 22.22.11 Вреќи и кеси (вклучувајќи конусни) од полимери на етилен 3923.21
 22.22.12 Вреќи и ќеси (вклучувајќи конусни) од други пластични маси, 

освен од полимери на етилен
3923.29

 22.22.13 Кутии, сандаци, гајби и слични производи од пластични маси 3923.10
 22.22.14 Балони, шишиња и слични производи од пластични маси 3923.30
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 22.22.19 Друга амбалажа од пластични маси 3923 [.40 + .50 + .90]
 22.22.9 Постапки по договор како дел од производството на амбалажа 

од пластични маси
 22.22.99 Постапки по договор како дел од производството на амбалажа 

од пластични маси
 22.23 Производи од пластични маси за градежништвото
 22.23.1 Производи од пластични маси за градежништвото; линолеум и 

подни покривки од други материјали освен од пластика
 22.23.11 Облоги за под, ѕид или таван од пластични маси, во ролни или 

плочки
3918

 22.23.12 Кади, туш кабини, лавабоа, бидеа, клозетски седишта и капаци, 
казанчиња и слични санитарни производи, од пластични маси

3922

 22.23.13 Резервоари, цистерни, буриња и слично, со зафатнина над 300 l, 
од пластични маси

3925.10

 22.23.14 Врати, прозорци и нивни рамки, прагови за врати; ролетни, 
капаци и слични производи и нивни делови, од пластични маси

3925 [.20 + .30]

 22.23.15 Линолеум и подни покривки од други материјали освен од 
пластика, т.е. цврсти подни облоги од винил, линолеум и слично

5904

 22.23.19 Производи од пластични маси за градежништвото, неспомнати 
на друго место

3925.90 (.10 + .80)

 22.23.2 Монтажни куќи, од пластични маси
 22.23.20 Монтажни куќи, од пластични маси 9406.00.80
 22.23.9 Постапки по договор како дел од производството на производи 

од пластични маси за градежништвото
 22.23.99 Постапки по договор како дел од производството на производи 

од пластични маси за градежништвото
 22.29 Други производи од пластични маси
 22.29.1 Облека и прибор за облека (вклучувајќи ракавици) од 

пластични маси
 22.29.10 Облека и прибор за облека (вклучувајќи ракавици) од пластични 

маси
3926.20 + 6506.91

 22.29.2 Други производи од пластични маси, неспомнати на друго 
место

 22.29.21 Самолепливи плочи, листови, филмови, фолии, ленти и други 
рамни форми од пластични маси, во ролни со широчина помала 
или еднаква на 20 cm

3919.10

 22.29.22 Други самолепливи плочи, листови, филмови, фолии, ленти и 
други рамни форми од пластични маси

3919.90

 22.29.23 Трпезни и кујнски садови, како и други предмети за 
домаќинствата и тоалетни предмети, од пластични маси

3924

 22.29.24 Делови за сијалици, светлечки реклами, натписи и слично, од 
пластични маси, неспомнати на друго место

9405.92

 22.29.25 Канцелариски и школски прибор, од пластични маси 3926.10
 22.29.26 Прибор за мебел, каросерии и слично од пластични маси; 

статуети и други украсни предмети, од пластични маси
3926 [.30 + .40 + .90.50]

 22.29.29 Други предмети од пластични маси 3926.90 (.92 + .97) + 6406.20.90 
+ 9615 [.11 + .90] + 9619.00.79

 22.29.9 услуги за производство на други производи од пластични маси; 
Постапки по договор како дел од производството на други 
производи од пластични маси

 22.29.91 Услуги за производство на други производи од пластични маси
 22.29.99 Постапки по договор како дел од производството на други 

производи од пластични маси
 23 ДРугИ НЕМЕТАЛНИ МИНЕРАЛНИ ПРОИЗВОДИ
 23.1 Стакло и производи од стакло
 23.11 Рамно стакло
 23.11.1 Рамно стакло
 23.11.11 Валано, леано, влечено или дувано стакло, во форма на листови 

или плочи, необработено на друг начин
7003 + 7004

 23.11.12 Флоат стакло и површински брусено или полирано стакло, во 
форма на листови или плочи, необработено на друг начин

7005
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 23.11.9 Постапки по договор како дел од производството на рамно 
стакло

 23.11.99 Постапки по договор како дел од производството на рамно 
стакло

 23.12 Обликувано и обработено рамно стакло
 23.12.1 Обликувано и обработено рамно стакло
 23.12.11 Стакло во листови, свиткано, со обработени рабови, гравирано, 

брусено, емајлирано или на друг начин обработено, неврамено 
ниту споено со други материјали

7006

 23.12.12 Сигурносно стакло 7007
 23.12.13 Огледала од стакло; повеќеслојни панел-елементи за изолација 

од стакло
7008 + 7009

 23.12.9 Постапки по договор како дел од производството на 
обработено и обликувано рамно стакло

 23.12.99 Постапки по договор како дел од производството на обработено 
и обликувано рамно стакло

 23.13 Шупливо стакло
 23.13.1 Шупливо стакло
 23.13.11 Балони, шишиња и друга амбалажа од стакло, освен ампули;  

затки, капаци и други затворачи, од стакло
7010 [.20 + .90]

 23.13.12 Чаши за пиење, освен од стакло-керамика 7013 [.2 + .3]
 23.13.13 Производи од стакло што се употребуваат на трпеза, во кујна, 

канцеларии, за тоалетна употреба, за внатрешна декорација и 
слично

7013 [.10 + .4 + .9]

 23.13.14 Влошки од стакло за термос-шишиња или за други вакуумски 
садови

7020.00 (.07 + .08)

 23.13.9 услуги за довршување на шупливо стакло; Постапки по договор 
како дел од производството на шупливо стакло

 23.13.91 Услуги за довршување на чаши за пиење и други производи од 
стакло што се употребуваат на трпеза или во кујна

 23.13.92 Услуги за довршување на амбалажа од стакло
 23.13.99 Постапки по договор како дел од производството на шупливо 

стакло
 23.14 Стаклени влакна
 23.14.1 Стаклени влакна
 23.14.11 Снопови од стаклени влакна, ровинг-предиво и сечени нишки од 

стаклени влакна
7019.1

 23.14.12 Воал, мрежа, мат, рогозини (асури), плочи и други предмети од 
стаклени влакна, освен ткаенини

7019 [.3 + .90]

 23.14.9 Постапки по договор како дел од производството на стаклени 
влакна

 23.14.99 Постапки по договор како дел од производството на стаклени 
влакна

 23.19 Друго обработено стакло, вклучувајќи технички стаклени 
производи

 23.19.1 Друго стакло, полупроизводи од стакло
 23.19.11 Стакло во маса, во форма на топки, освен микросфери, прачки 

или цевки, необработени
7001.00.9 + 7002

 23.19.12 Стаклени блокови, тули, коцки, плочки и други производи од 
пресувано или леано стакло;  прозорски окна со олово, во боја и 
слично; мултицелуларно или пенасто стакло во блокови, плочи 
или слично

7016.90

 23.19.2 Техничко и друго стакло
 23.19.21 Балони и други стаклени обвивки, отворени и нивни стаклени 

делови, за електрични сијалици, катодни цевки и слично
7011

 23.19.22 Стакло за часовници и очила, оптички необработено; издлабени 
сферни стакла и нивни сегменти за производство на такви стакла

7015

 23.19.23 Производи од стакло за лабораториски, хигиенски и 
фармацевтски цели; стаклени ампули

7010.10 + 7017

 23.19.24 Стаклени делови за сијалици и друга светлосна опрема, 
светлосни знаци, натписи и слично

9405.91
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 23.19.25 Електрични изолатори од стакло 8546.10
 23.19.26 Производи од стакло, неспомнати на друго место 7014 + 7016.10 + 7018 + 

7020.00 (.05 + .10 + .30 + .80)
 23.19.9 услуги за довршување на други стакла, вклучувајќи технички 

производи од стакло; Постапки по договор како дел од 
производството на друго обработено стакло, вклучувајќи 
технички производи од стакло

 23.19.91 Услуги за довршување на други стакла, вклучувајќи технички 
производи од стакло

 23.19.99 Постапки по договор како дел од производството  на друго 
обработено стакло, вклучувајќи технички производи од стакло

 23.2 Огноотпорни производи
 23.20 Огноотпорни производи
 23.20.1 Огноотпорни производи
 23.20.11 Тули, блокови, плочки и други керамички производи од 

силикатно фосилно брашно или земја
6901

 23.20.12 Огноотпорни тули, блокови, плочки и слични огноотпорни 
керамички производи за градежништвото, освен од силикатно 
фосилно брашно или земја

6902

 23.20.13 Огноотпорни цементи, малтери, бетони и слични огноотпорни 
смеси, неспомнати на друго место

3816

 23.20.14 Непечени огноотпорни производи и други огноотпорни 
керамички производи

6815.91 + 6903

 23.20.9 Постапки по договор како дел од производството на 
огноотпорни производи

 23.20.99 Постапки по договор како дел од производството на 
огноотпорни производи

 23.3 градежни материјали од глина
 23.31 Керамички плочки и подни плочи
 23.31.1 Керамички плочки и подни плочи
 23.31.10 Керамички плочки и подни плочи 6907 + 6908
 23.31.9 Постапки по договор како дел од производството на керамички 

плочки и подни плочи
 23.31.99 Постапки по договор како дел од производството на керамички 

плочки и подни плочи
 23.32 Цигли, ќерамиди и производи за градежништвото од печена 

глина
 23.32.1 Цигли, ќерамиди и производи за градежништвото од печена 

глина
 23.32.11 Неогноотпорни керамички градежни тули, блокови за подови, 

блокови носачи и слично
6904

 23.32.12 Ќерамиди, цевки за оџаци, капи за оџаци, украси и други 
керамички производи за градежништвото

6905

 23.32.13 Керамички цевки, одводи, олуци и прибор за цевки 6906
 23.32.9 Постапки по договор како дел од производството на тули, 

ќерамиди и производи за градежништвото од печена глина
 23.32.99 Постапки по договор како дел од производството на тули, 

ќерамиди и производи за градежништвото од печена глина
 23.4 Останати порцелански и керамички производи
 23.41 Керамички производи за домаќинствата и украсни предмети
 23.41.1 Керамички производи за домаќинствата и украсни предмети
 23.41.11 Трпезни  и кујнски садови, други предмети за употреба 

во домаќинствата и за тоалетни цели, од порцелан                                                                                                                                         
   

6911

 23.41.12 Трпезни  и кујнски садови, други предмети за употреба во 
домаќинствата и за тоалетни цели, освен од порцелан                 

6912

 23.41.13 Статуети и други украсни керамички предмети              6913
 23.41.9 Постапки по договор како дел од производството на керамички 

производи за домаќинствата и украсни предмети
 23.41.99 Постапки по договор како дел од производството на керамички 

производи за домаќинствата и украсни предмети
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 23.42 Санитарна керамика 
 23.42.1 Санитарна керамика 
 23.42.10 Санитарна керамика 6910
 23.42.9 Постапки по договор како дел од производството на санитарна 

керамика 
 23.42.99 Постапки по договор како дел од производството на санитарна 

керамика 
 23.43 Керамички изолатори и изолаторски прибор
 23.43.1 Електрични изолатори од керамика; изолаторски прибор за 

електрични машини,  апарати или опрема, од керамика
 23.43.10 Електрични изолатори од керамика; изолаторски прибор за 

електрични машини,  апарати или опрема, од керамика
8546.20 + 8547.10

 23.43.9 Постапки по договор како дел од производството на керамички 
изолатори и изолаторски прибор

 23.43.99 Постапки по договор како дел од производството на керамички 
изолатори и изолаторски прибор

 23.44 Други технички производи од керамика
 23.44.1 Други технички производи од керамика
 23.44.11 Керамички производи за лабораториска, хемиска и друга 

техничка употреба, од порцелан                   
6909.11

 23.44.12 Керамички производи за лабораториска, хемиска и друга 
техничка употреба, освен од порцелан

6909 [.12 + .19] + 8505.19

 23.44.9 Постапки по договор како дел од производството на други 
технички производи од керамика

 23.44.99 Постапки по договор како дел од производството на други 
технички производи од керамика

 23.49 Други производи од керамика
 23.49.1 Други производи од керамика
 23.49.11 Керамички производи за употреба во земјоделството, за 

пакување и пренесување на стока                         
6909.90

 23.49.12 Други керамички производи, освен за 
градежништвото, неспомнати на друго место                                                                                                                                            
                                       

6914

 23.49.9 Постапки по договор како дел од производството на други 
керамички производи

 23.49.99 Постапки по договор како дел од производството на други 
керамички производи

 23.5 Цемент, вар и гипс
 23.51 Цемент
 23.51.1 Цемент
 23.51.11 Клинкер цемент 2523.10
 23.51.12 Портланд-цемент, алуминантен цемент, цемент 

од згура и слични хидраулични цементи                                                                                                                                          
             

2523 [.2 + .30 + .90]

 23.51.9 Постапки по договор како дел од производството на цемент
 23.51.99 Постапки по договор како дел од производството на цемент
 23.52 Вар и гипс
 23.52.1 Негасена вар, гасена вар и хидраулична вар
 23.52.10 Негасена вар, гасена вар и хидраулична вар 2522
 23.52.2 гипс
 23.52.20 Гипс 2520.20
 23.52.3 Калциниран или агломериран доломит
 23.52.30 Калциниран или агломериран доломит 2518 [.20 + .30]
 23.52.9 Постапки по договор како дел од производството на вар и гипс
 23.52.99 Постапки по договор како дел од производството на вар и гипс
 23.6 Производи од бетон, цемент и гипс
 23.61 Производи од бетон за градежни цели
 23.61.1 Производи од бетон за градежни цели
 23.61.11 Блокови, плочи, тули и слични производи од цемент, бетон или 

вештачки камен   
6810.1



60 Државен завод за статистика

ШИФРА НАЗИВ
HS/CN 
2015

 23.61.12 Монтажни градежни елементи во високоградбата и 
нискоградбата од цемент, бетон или вештачки камен

6810.91

 23.61.2 Монтажни куќи од бетон
 23.61.20 Монтажни куќи од бетон 9406.00.80
 23.61.9 Постапки по договор како дел од производството на производи 

од бетон за градежништвото
 23.61.99 Постапки по договор како дел од производството на производи 

од бетон за градежништвото
 23.62 Производи од гипс за градежништвото
 23.62.1 Производи од гипс за градежништвото
 23.62.10 Производи од гипс за градежништвото 6809.1
 23.62.9 Постапки по договор како дел од производството на производи 

од гипс за  градежништвото
 23.62.99 Постапки по договор како дел од производството на производи 

од гипс за градежништвото
 23.63 готова бетонска смеса
 23.63.1 готова бетонска смеса
 23.63.10 Готова бетонска смеса 3824.50.10
 23.63.9 Постапки по договор како дел од производството на готова 

бетонска смеса
 23.63.99 Постапки по договор како дел од производството на готова 

бетонска смеса
 23.64 Малтер
 23.64.1 Малтер
 23.64.10 Малтер 3824.50.90
 23.64.9 Постапки по договор како дел од производството на малтер
 23.64.99 Постапки по договор како дел од производството на малтер
 23.65 Фиброцемент (влакнест цемент) 
 23.65.1 Производи од фиброцемент (влакнест цемент) 
 23.65.11 Панели, плочи и слично, од растителни влакна, слама и дрвни 

отпадоци, агломерирани со минерални врзувачки средства                                                                                                                                        
6808

 23.65.12 Производи од азбестен цемент, целулозен фибро цемент и сли
чно                                                                                                                                          

6811

 23.65.9 Постапки по договор како дел од производството на производи 
од фиброцемент

 23.65.99 Постапки по договор како дел од производството на производи 
од фиброцемент

 23.69 Други производи од бетон, гипс и цемент
 23.69.1 Други производи од бетон, гипс и цемент
 23.69.11 Други производи од гипс или мешавини со гипс, неспомнати на 

друго место                                                                                                                                           
6809.90

 23.69.19 Производи од цемент, бетон или вештачки камен, неспомнати 
на друго место 

6810.99

 23.69.9 Постапки по договор како дел од производството на други 
производи од бетон, гипс и цемент

 23.69.99 Постапки по договор како дел од производството на други 
производи од бетон, гипс и цемент

 23.7 Сечен, обликуван и доработен камен
 23.70 Сечен, обликуван и доработен камен
 23.70.1 Сечен, обликуван и доработен камен
 23.70.11 Мермер, травертин и алабастер, обработени и производи од нив 

(освен камени блокови, рабници, камени плочи, камени коцки 
и слични производи); вештачки бојосани гранули, парчиња или 
прав од мермер, травертин и алабастер

6802 [.21 + .91]

 23.70.12 Друг обработен украсен камен и камен за градба и негови 
производи; други вештачко бојосани гранули и прав од 
природен камен; производи од агломериран шкрилец                                                           

6801 + 6802 [.10 + .23 + .29 + 
.92 + .93 + .99] + 6803

 23.70.9 Постапки по договор како дел од производството на сечен, 
обликуван и доработен камен

 23.70.99 Постапки по договор како дел од производството на сечен, 
обликуван и доработен камен
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 23.9 Други неметални минерални производи
 23.91 брусни производи (абразиви)
 23.91.1 брусни производи (абразиви)
 23.91.11 Мелнички камења, точила, точилни плочи и слично, 

без постамент, за мелење, точење, острење, полирање, 
израмнување или сечење, точила за рачно острење или 
полирање и нивни делови, од природен камен, од агломериран 
природен или вештачки абразивен материјал или од керамика

6804

 23.91.12 Абразивни материјали во форма на прав или зрнца на текстилна, 
хартиена и картонска подлога                                                                                                                          

6805

 23.91.9 Постапки по договор како дел од производството на брусни 
производи (абразиви) 

 23.91.99 Постапки по договор како дел од производството на брусни 
производи (абразиви) 

 23.99 Други неметални минерални производи, неспомнати на друго 
место

 23.99.1 Други неметални минерални производи, неспомнати на друго 
место

 23.99.11 Преработени азбестни влакна; мешавини врз основа на азбест и 
магнезиев карбонат; производи од тие мешавини или од азбест; 
фрикциски материјал за сопирачки, квачила и слично, немонти
рани                                                                      

6812 + 6813

 23.99.12 Производи од асфалт и слични материјали                 6807
 23.99.13 Битуменска мешавина врз основа на природен или вештачки 

материјал од камен и битумен, природен асфалт или сродни 
материјали како врзувачки средства                                                                                                   

2517.30 + 2715

 23.99.14 Вештачки графит; колоиден и полуколоиден графит; препарати 
врз база на графит и други видови  јаглен во облик на полупрои
звод                                                                                                                   

3801

 23.99.15 Вештачки корунд 2818.10
 23.99.19 Неметални минерални производи, неспомнати на друго место                                                                                                                                            

                                                       
2507.00.20 + 2508.40 + 6806 +  
6814 + 6815 [.10 + .20 + .99]

 23.99.9 Постапки по договор како дел од производството на неметални 
минерални производи, неспомнати на друго место

 23.99.99 Постапки по договор како дел од производството на неметални 
минерални производи, неспомнати на друго место

 24 МЕТАЛИ
 24.1 Сурово железо, челик и феролегури
 24.10 Сурово железо, челик и феролегури
 24.10.1 Основни материјали од железо и челик
 24.10.11 Сурово железо и манганово (огледално) железо во блокови и 

други примарни форми
7201

 24.10.12 Феролегури 7202
 24.10.13 Производи од железо добиени со директна редукција на 

железна руда и други сунѓерасти производи од железо, во 
парчиња, пелети или слични форми; железо со минимална 
чистота од 99,94% по маса, во парчиња, пелети или слични 
форми

7203

 24.10.14 Гранули и прав од сурово железо, манганово (огледално) железо 
или челик

7204.50 + 7205

 24.10.2 Суров челик
 24.10.21 Нелегиран челик во инготи или други примарни форми и 

полупроизводи од нелегиран челик
7206 + 7207

 24.10.22 Не'рѓосувачки челик во инготи или други примарни форми и 
полупроизводи од не'рѓосувачки челик

7218

 24.10.23 Други легирани челици во инготи или во други примарни форми 
и полупроизводи од други легирани челици

7224

 24.10.3 Рамни топловалани производи од челик, понатаму 
необработени 

 24.10.31 Рамни топловалани производи од нелегиран челик, понатаму 
необработени по топлото валање, со широчина од 600 mm или 
поголема

7208
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 24.10.32 Рамни топловалани производи од нелегиран челик, понатаму 
необработени по топлото валање, со широчина до 600 mm 

7211.1

 24.10.33 Рамни топловалани производи од не'рѓосувачки челик, понатаму 
необработени по топлото валање, со широчина до 600 mm или 
поголема

7219 [.1 + .2]

 24.10.34 Рамни топловалани производи од не'рѓосувачки челик, понатаму 
необработени по топлото валање, со широчина до 600 mm

7220.1

 24.10.35 Рамни топловалани производи од друг легиран челик, понатаму 
необработени по топлото валање, со широчина од 600 mm или 
поголема

7225 [.30 + .40 + .50.20 + .99]

 24.10.36 Рамни топловалани производи  од друг легиран челик, понатаму 
необработени по топлото валање, со широчина до 600 mm 
(освен производи од силициумски-електрочелик)

7226.91

 24.10.4 Рамни ладновалани производи од челик, понатаму 
необработени, со широчина од 600 mm или поголема

 24.10.41 Рамни ладновалани производи од нелегиран челик, понатаму 
необработени по ладното валање, со широчина од 600 mm или 
поголема

7209

 24.10.42 Рамни ладновалани производи од не'рѓосувачки челик, 
понатаму необработени по ладното валање, со широчина од 600 
mm или поголема

7219 [.3 + .90]

 24.10.43 Рамни ладновалани производи од друг легиран челик, понатаму 
необработени по ладното валање, со широчина од 600 mm или 
поголема

7225.50.80

 24.10.5 Рамни ладновалани производи, обложени, платинирани или 
пресвлечени, од брзосечив челик и од силициум-електрочелик

 24.10.51 Рамни ладновалани производи од нелегиран челик, со 
широчина од 600 mm или поголема, обложени, платирани или 
пресвлечени

7210 + 7212.10.10

 24.10.52 Рамни валани производи од друг легиран челик, со широчина од 
600 mm или поголема, обложени, платирани или пресвлечени

7225.9

 24.10.53 Рамни валани производи  од силициум-електро челик , со 
широчина од 600 mm или поголема

7225.1

 24.10.54 Рамни валани производи од силициум-електро челик , со 
широчина помала од 600 mm 

7226.1

 24.10.55 Рамни валани производи од брзорезен челик, со широчина 
помала од 600 mm

7226.20

 24.10.6 Топловалани жици и прачки од челик
 24.10.61 Топловалани жица во неправилно намотани калеми, од 

нелегиран челик
7213

 24.10.62 Други прачки од челик, понатаму необработени, само ковани, 
топловалани, топловлечени или топлоистиснати(екструдирани), 
вклучувајќи и предени после валањето

7214

 24.10.63 Топловалана жица во неправилно намотани калеми, од 
не'рѓосувачки челик

7221

 24.10.64 Други прачки од не'рѓосувачки челик, понатаму необработени, 
само ковани, топловалани, топлоизвлечени или топлоистиснати 
(екструдирани), вклучувајќи и впредени после валање

7222 [.1 + .30]

 24.10.65 Топловалана жица во неправилно намотани калеми, од друг 
легиран челик

7227

 24.10.66 Други прачки од друг легиран челик, понатаму необработени, 
само ковани, топловалани, топловлечени или топлоистиснати 
(екструдирани), вклучувајќи и впредени после валање

7228 [.10 (.20 + .50) + .20 (.10 + 
.91) + .30 + .40 + .60]

 24.10.67 Шупливи прачки и шипки за дупчење 7228.80
 24.10.7 Топловалани отворени профили од челик, брусени плочи од 

челик и делови за изградба на железнички или трамвајски 
конструкции од челик

 24.10.71 Отворени профили, топловалани, топлоизвлечени или 
екструдирани, понатаму необработени, од нелегиран челик

7216 [.10 + .2 + .3 + .40 + .50]

 24.10.72 Отворени профили, топловалани, топлоизвлечени или 
екструдирани, понатаму необработени, од не'рѓосувачки челик

7222.40 (.10 + .90)
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 24.10.73 Отворени профили, топловалани, топлоизвлечени или 
екструдирани,  понатаму необработени, од друг легиран челик

7228.70.10

 24.10.74 Преградни плочи и заварени профили од челик 7301
 24.10.75 Делови за изградба на железнички или трмвајски конструкции, 

од челик
7302

 24.10.9 Постапки по договор како дел од производството на сурово 
железо, челик и феролегури

 24.10.99 Постапки по договор како дел од производството на сурово 
железо, челик и феролегури

 24.2 Цевки, шупливи профили и сроден прибор, од челик
 24.20 Цевки, шупливи профили и сроден прибор, од челик
 24.20.1 Незаварени цевки и шупливи профили, од челик
 24.20.11 Незаварени цевки за нафтоводи или гасоводи, од челик 7304.1
 24.20.12 Незаварени цевки за дупчење нафта или гас, од челик 7304.2
 24.20.13 Други цевки со кружен напречен пресек, од челик 7304 [.3 + .4 + .5]
 24.20.14 Цевки со напречен пресек различен од кружен, и шупливи 

профили, од челик
7304.90

 24.20.2 Цевки, заварени , со кружен напречен пресек со надворешен 
дијаметар поголем од 406.4 mm, од челик

 24.20.21 Цевки кои се употребуваат за нафтоводи или гасоводи, заварени, 
со надворешен дијаметар поголем од 406.4 mm, од челик

7305.1

 24.20.22 Заварени цевки со надворешен дијаметар поголем од 406,4 mm, 
за дупчење на нафта или гас, од челик

7305.20

 24.20.23 Други цевки со кружен напречен пресек, заварени, со 
надворешен дијаметар поголем од 406,4 mm, од челик

7305.3

 24.20.24 Други цевки, со кружен напречен пресек, со отворени споеви, 
заковани или на сличен начин затворени, со надворешен 
дијаметар поголем од  406,4 mm, од челик

7305.90

 24.20.3 Цевки, со надворешен дијаметар помал или еднаков на 406.4 
mm, од челик

 24.20.31 Цевки за нафтоводи или гасоводи, заварени, со надворешен 
дијаметар помал или еднаков на 406.4 mm, од челик

7306.1

 24.20.32 Заварени цевки со надворешен дијаметар помал или еднаков на 
406,4 mm, за дупчење на нафта или гас, од челик

7306.2

 24.20.33 Други цевки со кружен напречен пресек, заварени, со 
надворешен дијаметар помал или еднаков на 406,4 mm, од 
челик

7306 [.30 + .40 + .50]

 24.20.34 Цевки со друг напречен пресек освен кружен, заварени, со 
надворешен дијаметар помал или еднаков на 406,4 mm, од 
челик

7306.6

 24.20.35 Други цевки со отворени споеви, заковани или затворени на 
сличен начин, со надворешен дијаметар помал или еднаков на 
406,4 mm, од челик

7306.90

 24.20.4 Прибор за цевки, од челик, нелеен
 24.20.40 Прибор за цевки, од челик, нелеен 7307 [.2 + .9]
 24.20.9 Постапки по договор како дел од производството на цевки, 

шупливи профили  и прибор за цевки, од челик
 24.20.99 Постапки по договор како дел од производството на цевки, 

шупливи профили  и прибор за цевки, од челик
 24.3 Други производи од примарна преработка на челик
 24.31 Ладно извлечени прачки 
 24.31.1 Ладно извлечени прачки и полни профили од нелегиран челик
 24.31.10 Ладно извлечени прачки и полни профили од нелегиран челик 7215 + 7216.69
 24.31.2 Ладно извлечени прачки и полни профили од легиран челик, 

освен од не'рѓосувачки челик
 24.31.20 Ладно извлечени прачки и полни профили од легиран челик, 

освен од не'рѓосувачки челик
7228 [.10.90 + .20.99 + .50 + 
.70.90]

 24.31.3 Ладно извлечени прачки и полни профили од не'рѓосувачки 
челик

 24.31.30 Ладно извлечени шипки и полни профили од нe'рѓосувачки 
челик

7222.20
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 24.31.9 Постапки по договор како дел од производството на ладно 
влечен челик

 24.31.99 Постапки по договор како дел од производството на ладно 
влечен челик

 24.32 Ладновалани тесни ленти
 24.32.1 Ладновалани рамни производи од челик, непресвлечени, со 

широчина до 600 mm
 24.32.10 Ладновалани рамни производи од челик, непресвлечени, со 

широчина до 600 mm
7211 [.2 + .90] + 7220 [.20 + .90] 
+ 7226 [.92 + .99]

 24.32.2 Ладновалани рамни производи од челик, обложени, 
платинирани или пресвлечени, со широчина до 600 mm

 24.32.20 Ладновалани рамни производи од челик, обложени, 
платинирани или пресвлечени, со широчина до 600 mm

7212 [.10.90 + .20 + .30 + .40 + 
.50 + .60]

 24.32.9 Постапки по договор како дел од производството на тесни 
ладновалани ленти

 24.32.99 Постапки по договор како дел од производството на тесни 
ладновалани ленти

 24.33 Ладно обликувани и свиткани производи
 24.33.1 Отворени и ладно обликувани профили
 24.33.11 Отворени и ладно обликувани профили, од нелегиран челик 7216 [.61 + .91.80 + .99]
 24.33.12 Отворени и ладно обликувани профили, од не'рѓосувачки челик 7222.40.50
 24.33.2 Наребрени лимови од нелегиран челик
 24.33.20 Наребрени лимови од нелегиран челик 7216.91.10
 24.33.3 Метални плочи пресвлечени со челичен лим
 24.33.30 Метални плочи пресвлечени со челичен лим 7308.90.51
 24.33.9 Постапки по договор како дел од производството на ладно 

обликувани или профилирани производи
 24.33.99 Постапки по договор како дел од производството на ладно 

обликувани или профилирани производи
 24.34 Ладно извлечени жици
 24.34.1 Ладно извлечени жици
 24.34.11 Ладно извлечени жици од нелегиран челик 7217
 24.34.12 Ладно извлечени жици од не'рѓосувачки челик 7223
 24.34.13 Ладно извлечени жици од друг легиран челик 7229
 24.34.9 Постапки по договор како дел од производството на ладно 

извлечени жици
 24.34.99 Постапки по договор како дел од производството на ладно 

извлечени жици
 24.4 Основни благородни и обоени метали
 24.41 благородни метали
 24.41.1 Сребро, необработено, како полупроизвод или во облик на 

прав
 24.41.10 Сребро, необработено, како полупроизвод или во облик на прав 7106
 24.41.2 Злато, необработено, како полупроизвод или во облик на прав
 24.41.20 Злато, необработено, како полупроизвод или во облик на прав 7108
 24.41.3 Платина, необработена, како полупроизвод или во облик на 

прав
 24.41.30 Платина, необработена, како полупроизвод или во облик на прав 7110 + 7115.10
 24.41.4 Неблагородни метали или сребро, позлатени, понатаму 

необработени, освен како полупроизвод
 24.41.40 Неблагородни метали или сребро, позлатени, понатаму 

необработени, освен како полупроизвод
7109

 24.41.5 Неблагородни метали, посребрени или неблагородни 
метали, сребро и злато, пресвлечени со платина, но понатаму 
необработени, освен како полупроизводи

 24.41.50 Неблагородни метали, посребрени или неблагородни 
метали, сребро и злато, пресвлечени со платина, но понатаму 
необработени, освен како полупроизводи

7107 + 7111
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 24.41.9 Постапки по договор како дел од производството на 
благородни метали

 24.41.99 Постапки по договор како дел од производството на благородни 
метали

 24.42 Алуминиум
 24.42.1 Алуминиум, суров; алуминиум оксид
 24.42.11 Суров алуминиум 7601
 24.42.12 Алуминиум оксид, освен вештачки корунд 2818.20
 24.42.2 Полупроизводи од алуминиум и легури на алуминиум
 24.42.21 Прав и лушпи од алуминиум 7603
 24.42.22 Прачки и профили од алуминиум 7604
 24.42.23 Жици од алуминиум 7605
 24.42.24 Плочи, лимови и ленти, од алуминиум, со дебелина над 0,2 mm                                                                                                                                               

                                    
7606

 24.42.25 Алуминиумски фолиии со дебелина помала или еднаква на 0,2 
mm

7607

 24.42.26 Алуминиумски цевки и прибор за цевки                                                                                                                                            
                                                                

7608 + 7609

 24.42.9 Постапки по договор како дел од производството на 
алуминиум

 24.42.99 Постапки по договор како дел од производството на алуминиум
 24.43 Олово, цинк и калај
 24.43.1 Олово, цинк и калај, сурови
 24.43.11 Сурово олово 7801
 24.43.12 Суров цинк 7901
 24.43.13 Суров калај 8001
 24.43.2 Полупроизводи од олово, цинк и калај и нивни легури
 24.43.21 Плочи, лимови, ленти и фолии од олово; прав и лушпи од олово                                                                                                                                            

                                      
7804

 24.43.22 Прашина, прав и лушпи од цинк                                                                                                                                             
                                                                 

7903

 24.43.23 Шипки, профили и жици од цинк; лимови, ленти и фолии од цинк                                                                                                                                             
               

7904 + 7905

 24.43.24 Жици, прачки и профили од калај                                                                                                                                            
                                                                   

8003

 24.43.9 Постапки по договор како дел од производството на олово, 
цинк и калај

 24.43.99 Постапки по договор како дел од производството на олово, цинк 
и калај

 24.44 бакар
 24.44.1 бакар, суров, бакренец; цементен бакар
 24.44.11 Бакренец; цементен бакар 7401
 24.44.12 Нерафиниран бакар;  бакарни аноди за електролитичка 

рафинација  
7402

 24.44.13 Рафиниран бакар и легури на бакар, сурови;  бакарни предлегури                                                                                                                                       
                                                    

7403 + 7405

 24.44.2 Полупроизводи од бакар и легури на бакар
 24.44.21 Прав и лушпи од бакар                                                                                                                                            

                                                                                    
7406

 24.44.22 Прачки и профили од бакар 7407
 24.44.23 Бакарна жица 7408
 24.44.24 Плочи, лимови и ленти од бакар, со дебелина поголема од 0,15 

mm
7409

 24.44.25 Фолии од бакар, со дебелина помала  или еднаква на 0,15 mm                                                                                                                                               
                                                     

7410

 24.44.26 Бакарни цевки и прибор за цевки од бакар                      7411 + 7412
 24.44.9 Постапки по договор како дел од производството на бакар
 24.44.99 Постапки по договор како дел од производството на бакар
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 24.45 Други обоени метали
 24.45.1 Никел, суров; меѓупроизводи од металургијата на никел
 24.45.11 Суров никел 7502
 24.45.12 Никелов камен, синтерувани оксиди на никел и други 

меѓупроизводи на металургијата на никел                      
7501

 24.45.2 Полупроизводи од никел и легури на никел
 24.45.21 Прав и лушпи од никел                                    7504
 24.45.22 Жици, прачки и профили од никел 7505
 24.45.23 Плочи, лимови, ленти и фолии од никел                 7506
 24.45.24 Цевки и прибор за цевки од никел                    7507
 24.45.3 Други обоени метали и производи од нив; кермет; пепел и 

остатоци кои содржат метали и метални соединенија
 24.45.30 Други обоени метали и производи од нив; кермет; пепел и 

остатоци кои содржат метали и метални соединенија
8101 [.10 + .94 + .96 + .99] + 
8102 [.10 + .94 + .95 + .96 + .99] 
+ 8103 [.20 + .90] + 8104 [.1 + 
.30 + .90] + 8105 [.20 +.90] + 
8106 + 8107 [.20 + .90] + 8108 
[.20 + .90] + 8109 [.20 + .90] + 
8110 [.10 + .90] + 8111 + 8112 
[.12 + .19 + .21 +. 29 + .51 + .59 
+ .92 + .99] + 8113

 24.45.9 Постапки по договор како дел од производството на други 
обоени метали

 24.45.99 Постапки по договор како дел од производството на други 
обоени метали

 24.46 Преработено нуклеарно гориво
 24.46.1 Природен ураниум и негови соединенија; легури, дисперзии 

(вклучувајќи цемент), керамички производи и смеси кои 
содржат природен ураниум или природни ураниумови 
соединенија

 24.46.10 Природен ураниум и негови соединенија; легури, дисперзии 
(вклучувајќи цемент), керамички производи и смеси кои содржат 
природен ураниум или природни ураниумови соединенија

2844.10

 24.46.9 Постапки по договор како дел од преработката на нуклеарни 
горива

 24.46.99 Постапки по договор како дел од преработката на нуклеарни 
горива

 24.5 услуги за леење на метали
 24.51 услуги за леење на железо
 24.51.1 услуги за леење на одливки од железо
 24.51.11 Услуги за леење  на темперирана (ковлива) одливка на железо
 24.51.12 Услуги за леење  на нодуларна (топчеста) одливка од железо                                                                                                                                           

                                                          
 24.51.13 Услуги за леење  на сива одливка  од железо                                 
 24.51.2 Цевки и шупливи профили од леано  железо
 24.51.20 Цевки и шупливи профили од леано железо 7303
 24.51.3 Цевки и прибор за цевки од леано  железо
 24.51.30 Цевки и прибор за цевки од леано  железо 7307 [.11 + .19.10]
 24.51.9 Постапки по договор како дел од производството на леано 

железо
 24.51.99 Постапки по договор како дел од производството на леано 

железо
 24.52 услуги за леење на челик
 24.52.1 услуги за леење на челик
 24.52.10 Услуги за леење на челик
 24.52.2 Цевки од центрифугален леан челик
 24.52.20 Цевки од центрифугален леан челик
 24.52.3 Цевки и прибор за цевки од леан челик
 24.52.30 Цевки и прибор за цевки од леан челик 7307.19.90
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 24.53 услуги за леење на лесни метали
 24.53.1 услуги за леење на лесни метали
 24.53.10 Услуги за леење на лесни метали
 24.54 услуги за леење на други обоени метали
 24.54.1 услуги за леење на други обоени метали
 24.54.10 Услуги за леење на други обоени метали
 25 гОТОВИ МЕТАЛНИ ПРОИЗВОДИ, ОСВЕН МАШИНИ И ОПРЕМА
 25.1 Метални конструкции
 25.11 Метални конструкции и нивни делови
 25.11.1 Монтажни згради од метал
 25.11.10 Монтажни згради од метал 9406.00.3
 25.11.2 Метални конструкции и нивни делови
 25.11.21 Мостови и конструкции и нивни делови од железо или челик                                                 7308.10
 25.11.22 Кули и решеткасти столбови од железо или челик                                                7308.20
 25.11.23 Други конструкции и нивни делови, прачки, профили и слично, 

од железо, челик или алуминиум                          
7308 [.40 + .90 (.59 + .98)] + 
7610.90

 25.11.9 Постапки по договор како дел од производството на метални 
конструкции и нивни делови

 25.11.99 Постапки по договор како дел од производството на метални 
конструкции и нивни делови

 25.12 Врати и прозорци од метал
 25.12.1 Врати, прозорци, рамки и прагови за врати од метал                             
 25.12.10 Врати, прозорци, рамки и прагови за врати од метал                            7308.30 + 7610.10
 25.12.9 Постапки по договор како дел од производството на врати и 

прозорци од метал
 25.12.99 Постапки по договор како дел од производството на врати и 

прозорци од метал
 25.2 Цистерни, резервоари и садови од метал
 25.21 Радијатори и котли за централно греење
 25.21.1 Радијатори и котли за централно греење
 25.21.11 Радијатори за централно греење, неелектрично загревани, од 

железо и челик              
7322.1

 25.21.12 Котли за централно греење, за добивање на топла вода или 
пареа под низок притисок

8403.10

 25.21.13 Делови за котли за централно греење 8403.90
 25.21.9 Постапки по договор како дел од производството на 

радијатори и котли за централно греење
 25.21.99 Постапки по договор како дел од производството на радијатори 

и котли за централно греење
 25.29 Други цистерни, резервоари и садови од метал
 25.29.1 Други цистерни, резервоари и садови од метал
 25.29.11 Резервоари, цистерни, буриња и слични контејнери (освен за 

компримиран и течен гас), од железо, челик или алуминиум, 
со капацитет над 300 литри,  неопремени со механичка или 
термичка опрема  

7309 + 7611

 25.29.12 Контејнери за компримирани или течни гасови, од метал 7311 + 7613
 25.29.9 Постапки по договор како дел од производството на цистерни, 

резервоари и слични  садови од метал
 25.29.99 Постапки по договор како дел од производството на цистерни, 

резервоари и слични  садови од метал
 25.3 Парни котли, освен котли за централно греење со топла вода
 25.30 Парни котли, освен котли за централно греење со топла вода
 25.30.1 Парни котли и нивни делови 
 25.30.11 Котли за производство на водена и друга пареа: котли за врела 

вода                
8402 [.1 + .20]

 25.30.12 Помошни уреди за котли; кондензатори за енергетски единици 
за водена и друга пареа                                 

8404 [.10 + .20]

 25.30.13 Делови за парни котли                                                                                                                                            
                                                                            

8402.90 + 8404.90
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 25.30.2 Нуклеарни реактори и нивни делови
 25.30.21 Нуклеарни реактори, освен сепаратори на изотопи 8401.10
 25.30.22 Делови за нуклеарни реактори, освен сепаратори на изотопи 8401.40
 25.30.9 Постапки по договор како дел од производството на парни 

котли, освен котли за централно греење
 25.30.99 Постапки по договор како дел од производството на парни котли, 

освен котли за централно греење
 25.4 Оружје и муниција
 25.40 Оружје и муниција
 25.40.1 Оружје и муниција и нивни делови
 25.40.11 Воено оружје, освен револвери, пиштоли и слично                                                                                                                                           

                                            
9301

 25.40.12 Револвери, пиштоли, друго огнено  и слично оружје, освен воено                                                                                                                               9302 + 9303 + 9304
 25.40.13 Бомби, гранати  и слична воена муниција; друга муниција, 

проектили и нивни делови                                                                                                                        
9306

 25.40.14 Делови за воено оружје и друго оружје 9305
 25.40.9 Постапки по договор како дел од производството на оружје и 

муниција
 25.40.99 Постапки по договор како дел од производството на оружје и 

муниција
 25.5 услуги за ковање, пресување, штанцување и валање на метали; 

металургија на прав
 25.50 услуги за ковање, пресување, штанцување и валање на метали; 

металургија на прав
 25.50.1 услуги за ковање, пресување, штанцување и валање на метали
 25.50.11 Услуги за ковање на метали
 25.50.12 Услуги за штанцување на метали
 25.50.13 Други услуги за обликување на метали
 25.50.2 Производи во металургијата, од метален прав
 25.50.20 Производи во металургијата, од метален прав
 25.6 услуги за обработка и пресвлекување на метали; услуги за 

машинска обработка на метали
 25.61 услуги за обработка и пресвлекување на метали
 25.61.1 услуги за пресвлекување на метал
 25.61.11 Услуги за пресвлекување на метали
 25.61.12 Услуги за пресвлекување на неметали
 25.61.2 Други услуги за обработка на метали
 25.61.21 Услуги за топлотна обработка  на метали, освен пресвлекување 

на метал                
 25.61.22 Други услуги за површинска обработка на метали                      
 25.62 услуги за машинска обработка на метали
 25.62.1 услуги за доработка, стружење на метални делови
 25.62.10 Услуги за доработка, стружење на метални делови
 25.62.2 Други услуги за машинска обработка на метал
 25.62.20 Други услуги за машинска обработка на метал
 25.7 Сечила, алати и метална опрема за општа намена
 25.71 Сечила
 25.71.1 Сечила
 25.71.11 Ножеви, освен за машини, ножици и сечила за нив                              8211 + 8213
 25.71.12 Апарати за бричење, бричеви и жилети за нив, вклучувајќи и 

жилети во ленти         
8212

 25.71.13 Други ножеви и прибор за јадење, прибор за маникир и педикир                                                                                                                                         8214
 25.71.14 Лажици, вилушки, црпалки, лажици за пена, лопатки за 

сервирање на слатки, ножеви за риба, за путер, штипки за шеќер 
и сличен кујнски и трпезен прибор                                                                                                         

8215

 25.71.15 Мечеви, сабји, бајонети, копја и слични оружја и нивни делови                                                                                                                                         9307
 25.71.9 Постапки по договор како дел од производството на сечила
 25.71.99 Постапки по договор како дел од производството на сечила
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 25.72 брави и шарки
 25.72.1 брави и шарки
 25.72.11 Катанци и брави за моторни возила,  брави за мебел, од 

неблагородни метали    
8301 [.10 + .20 + .30]

 25.72.12 Други брави од неблагородни метали       8301.40
 25.72.13 Затворачи и окови со затворачи, со вградена брава; делови                                                                                                                       8301 [.50 + .60 + .70]
 25.72.14 Окови, прибор и слични производи за моторни возила, врати, 

прозорци, мебел и слично од неблагородни метали                                               
8302

 25.72.9 Постапки по договор како дел од производството на брави и 
шарки

 25.72.99 Постапки по договор како дел од производството на брави и 
шарки

 25.73 Алати
 25.73.1 Рачен алат за употреба во земјоделството, градинарството и 

шумарството                    
 25.73.10 Рачен алат за употреба во земјоделството, градинарството и 

шумарството 
8201

 25.73.2 Рачни пили; листови за пили од сите видови                        
 25.73.20 Рачни пили; листови за пили од сите видови                        8202
 25.73.3 Други рачни алати
 25.73.30 Други рачни алати 8203 + 8204 + 8205 + 8206
 25.73.4 Заменливи делови за рачен алат на механички или електричен 

погон и за алатни машини          
 25.73.40 Заменливи делови за рачен алат на механички или електричен 

погон и за алатни машини                       
8207 [.40 + .50 + .60 + .70 + .80 
+ .90]

 25.73.5 Калапи; калапници за леарници на метали; моделни плочи, 
модели за изработка на калапи          

 25.73.50 Калапи; калапници за леарници на метали; моделни плочи, 
модели за изработка на калапи                                                                                                                             

8480

 25.73.6 Други алати
 25.73.60 Други алати 8207 [.1 + .20 + .30] + 8208 + 

8209
 25.73.9 Постапки по договор како дел од производството на алати
 25.73.99 Постапки по договор како дел од производството на алати
 25.9 Други готови производи од метал
 25.91 бочви и слични контејнери, од челик
 25.91.1 бочви и слични контејнери, од челик
 25.91.11 Резервоари, бочви, буриња, лимени кутии и слична амбалажа, 

за сите видови материјали (освен за гасови),  од железо или 
челик, со капацитет од 50 l до 300 l, неопремени со механичка 
или термална опрема                                                    

7310.10

 25.91.12 Резервоари, бочви, буриња, лимени кутиии, (освен оние кои се 
затвораат со лемење или свиткување) и слични контејнери, за 
сите видови  материјали (освен за гасови), од железо или челик, 
со капацитет до 50 l, неопремени со механичка или термална 
опрема 

7310.29

 25.91.9 Постапки по договор како дел од производството на бочви и 
слични контејнери, од челик

 25.91.99 Постапки по договор како дел од производството на бочви и 
слични контејнери, од челик

 25.92 Амбалажа за пакување од лесни метали
 25.92.1 Амбалажа за пакување од лесни метали
 25.92.11 Лимени кутии кои се затвораат со лемење или свиткување, од 

железо или челик, со капацитет до 50 l
7310.21

 25.92.12 Алуминиумски бочви, буриња, лимени кутии и слични 
контејнери, за сите видови материјали (освен за гасови), со 
капацитет помал и еднаков на  300 l      

7612

 25.92.13 Затки, капаци, капсули од неблагородни метали                 8309
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 25.92.9 Постапки по договор како дел од производството на амбалажа 
од лесни метали

 25.92.99 Постапки по договор како дел од производството на амбалажа 
од лесни метали

 25.93 Производи од жица, синџири и пружини
 25.93.1 Производи од жица, синџири и пружини
 25.93.11 Вплетени жици, јажиња и кабли, плетени ленти, плетиво и 

слично, од железо или челик, електрично неизолирани                        
7312

 25.93.12 Бодликава жица од железо и од челик; вплетени јажиња и кабли, 
плетени ленти и слично, од бакар или алуминиум, електрично н
еизолирани                                                                                                   

7313 + 7413 + 7614

 25.93.13 Ткаенини, решетки, мрежи и огради од железна, челична или 
бакарна жица; развлечени решетки од железо, челик или бакар                                                                                                                              

7314 + 7419.99.10

 25.93.14 Шајки, клинци, патенти-притискачи и шпенадли за плутани 
табли, брановидни шајки, спојувалки и слични производи                                                           

7317 + 7415.10 + 7616.10

 25.93.15 Жици, прачки, цевки, плочи, електроди, обложени или 
исполнети со топители                 

8311

 25.93.16 Пружини и листови за пружини од железо или челик; пружини 
од бакар                        

7320 + 7419.99.30

 25.93.17 Синџири (освен трансмисиски) и нивни делови             7315 [.20 + .8 + .90] + 7419.10
 25.93.18 Игли за шиење, игли за плетење, тапи игли, игли за  хеклање, 

игли за везење  и слични производи за рачна употреба, од 
железо или челик; безопасни игли и други игли од железо или 
челик неспомнати на друго место                  

7319

 25.93.9 Постапки по договор како дел од производството на производи 
од жица, синџири и пружини

 25.93.99 Постапки по договор како дел од производството на производи 
од жица, синџири и пружини

 25.94 Сврзувачки елементи и завртни машински производи
 25.94.1 Сврзувачки елементи и завртни машински производи
 25.94.11 Завртки, навртки и слични производи со навој, од железо или 

челик, неспомнати на друго место                     
7318.1

 25.94.12 Подлошки, заковки и слични производи без навој, од железо или 
челик, неспомнати на друго место                   

7318.2

 25.94.13 Подлошки, завртки, навртки и слични производи со навој и без 
навој, од бакар                    

7415 [.2 + .3]

 25.94.9 Постапки по договор како дел од производството на сврзувачки 
елементи и завртни машински производи

 25.94.99 Постапки по договор како дел од производството на сврзувачки 
елементи и завртни машински производи

 25.99 Други готови метални производи, неспомнати на друго место
 25.99.1 Производи од метал за бања и кујна
 25.99.11 Сливници, лавабоа, кади и други санитарии и нивни делови од 

железо, челик, бакар или алуминиум                                                                                                                                  
7324 + 7418.20 + 7615.20

 25.99.12 Трпезни, кујнски и други производи за домаќинствата, и нивни 
делови, од железо, челик, бакар или алуминиум

7323 + 7418.10.90 + 7615.1 + 
8210

 25.99.2 Други производи од неблагородни метали
 25.99.21 Армирани и зајакнати каси, сефови, врати и прегради за трезори, 

ормани за сефови, касети за пари или документи и слично, од 
неблагородни метали                                                                                                  

8303

 25.99.22 Пултови за документи, сталаци за хартија, сталаци за 
пенкала, сталаци за печати и слична канцелариска опрема од 
неблагородни метали, освен канцелариски мебел

8304

 25.99.23 Механизми за корици со слободни листови и за фасцикли, 
спојници за писма, слични канцелариски предмети и иглички за 
хефталка, од неблагородни метали                                                                                                        

8305

 25.99.24 Статуети и слични украси, рамки за фотографии, 
слики и слично и огледала, од неблагородни метали                                                                                                                                           
            

8306 [.2 + .30]
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 25.99.25 Копци, рамки со копци, спони, шноли, ринглички, иглички и 
слично од неблагородни метали, за облека, обувки, циради, 
рачни торби, патни предмети или други готови производи; 
цевчести или чаталести заковки од неблагородни метали; перли 
и  монисти од неблагородни метали

8308

 25.99.26 Пропелери и лопатки за бродови и чамци                  8487.10
 25.99.29 Други производи од неблагородни метали, неспомнати на друго 

место
7316 + 7325 + 7326 + 7419 [.91 
+ .99.90] + 7508 + 7616.9 + 7806 
+ 7907 + 8007+ 8306.10 + 8307 
+ 8310 + 8505.11 + 8608 + 9615 
[.19 + .90]

 25.99.9 Постапки по договор како дел од производството на други 
готови производи од метали, неспомнати на друго место

 25.99.99 Постапки по договор како дел од производството на други готови 
производи од метали, неспомнати на друго место

 26 КОМПЈуТЕРИ, ЕЛЕКТРОНСКИ И ОПТИЧКИ ПРОИЗВОДИ
 26.1 Електронски компоненти и плочи
 26.11 Електронски компоненти
 26.11.1 Термојонски, ладнокатодни и фотокатодни електронски цевки, 

вклучувајќи и катодни цевки
 26.11.11 Катодни цевки за телевизиски приемници; цевки за телевизиски 

камери; други катодни цевки
8540 [.1 + .20 + .40 + .60]

 26.11.12 Магнетронски, клистронски, микробранови и други електронски 
цевки         

8540 [.7 + .8]

 26.11.2 Диоди и транзистори
 26.11.21 Диоди; транзистори; тиристори; диак и триак елементи 8504 [.2 + .3] + 8541 [.10 + .2 + 

.30]
 26.11.22 Полупроводнички елементи;  диоди за емитување на светлина; 

монтирани пиезоелектрични кристали; нивни делови                                                                                                                                
8541 [.40 + .50 + .60]

 26.11.3 Електронски интегрални кола
 26.11.30 Електронски интегрални кола 8542.3
 26.11.4 Делови на електронски цевки и на други електронски 

компоненти, неспомнати на друго место
 26.11.40 Делови на електронски цевки и на други електронски 

компоненти, неспомнати на друго место
8522.10 + 8540.9 + 8541.90 + 
8542.90 + 8544.42.10

 26.11.5 Празни печатени кола
 26.11.50 Празни печатени кола 8534.00 (.11 + .19)
 26.11.9 услуги поврзани со производството на електронски интегрални 

кола; Постапки по договор како дел од производството на 
електронски компоненти

 26.11.91 Услуги поврзани со производството на електронски интегрални 
кола

 26.11.99 Постапки по договор како дел од производството на електронски 
компоненти

 26.12 Полни електронски плочи
 26.12.1 Полни печатени кола
 26.12.10 Полни печатени кола 8534.00.90
 26.12.2 Звучни, видео, мрежни и слични картички за машини за 

автоматска обработка на податоци
 26.12.20 Звучни, видео, мрежни и слични картички за машини за 

автоматска обработка на податоци
8471.80

 26.12.3  Картички со вградени електронски интегрални кола ("smart" 
картички)

 26.12.30  Картички со вградени електронски интегрални кола ("smart" 
картички)

8523.52

 26.12.9 услуги поврзани со печатење на кола и микро монтажа 
на печатени кола; Постапки по договор како дел од 
производството на полни електронски плочи

 26.12.91 Услуги поврзани со печатење на кола и микро монтажа на 
печатени кола



72 Државен завод за статистика

ШИФРА НАЗИВ
HS/CN 
2015

 26.12.99 Постапки по договор како дел од производството на полни 
електронски плочи

 26.2 Компјутери и периферна опрема
 26.20 Компјутери и периферна опрема
 26.20.1 Компјутерски машини и нивни делови и прибор 
 26.20.11 Преносни (портабл) машини за автоматска обработка на 

податоци, со тежина помала или еднаква на 10 kg, како лаптопи, 
компјутери во форма на бележник; лични дигитални асистенти и 
слични компјутери

8471.30

 26.20.12 Терминали за широка потрошувачка, банкомати (АТМ) и слични 
машини поврзани со кабли со машините за обработка на 
податоци или интернет

8470.50 + 8472.90.30

 26.20.13 Дигитални машини за автоматска обработка на податоци кои во 
истото куќиште содржат барем една средишна единица, како и 
една влезна и излезна единица, комбинирани или не                                                                                         

8471.41

 26.20.14 Дигитални машини за автоматска обработка 
на податоци, презентирани како системи                                                                                                                                          
                                      

8471.49

 26.20.15 Други дигитални машини за автоматска обработка на податоци 
кои содржат или не содржат во исто куќиште една или две 
од следните единици: мемориски единици, влезни единици, 
излезни единици                                                                    

8471.50

 26.20.16 Влезни или излезни единици, со или без 
мемориски единици во исто куќиште                                                                                                                                          
                                

8443.32 + 8471.60

 26.20.17 Монитори и проектори кои се користат во системот за 
автоматска обработка на податоци

8528 [.41 + .51 + .61]

 26.20.18 Единици кои извршуваат две или повеќе  од следните функции: 
печатење, скенирање, копирање и факс трансмисија

8443.31

 26.20.2 Мемориски единици и други мемориски уреди
 26.20.21 Мемориски единици и други мемориски уреди 8471.70
 26.20.22 Флеш мемориски единици, неснимени 8523.51.10
 26.20.3 Други единици на машини за автоматска обработка на 

податоци
 26.20.30 Други единици на машини за автоматска обработка на податоци 8471 [.80 + .90]
 26.20.4 Делови и прибор за компјутерски машини
 26.20.40 Делови и прибор за компјутерски машини 8473 [.30 + .50]
 26.20.9 услуги за производство на компјутери и периферна опрема; 

Постапки по договор како дел од производството на 
компјутери и периферна опрема

 26.20.91 Услуги за производство на компјутери и периферна опрема
 26.20.99 Постапки по договор како дел од производството на компјутери 

и периферна опрема
 26.3 Опрема за комуникација
 26.30 Опрема за комуникација
 26.30.1 Радио и телевизиски предаватели; телевизиски камери
 26.30.11 Предаватели со вграден приемник 8525.60
 26.30.12 Предаватели без вграден приемник 8525.50 + 8543.70.90
 26.30.13 Телевизиски камери 8525.80.1
 26.30.2 Електрични уреди за жичана телефонија и телеграфија; 

видеофони          
 26.30.21 Телефони со бежична слушалка 8517.11
 26.30.22 Телефони за мобилна радиотелефонска мрежа или за други  

безжични мрежи
8517.12

 26.30.23 Други телефони и предаватели или апарати за прием на глас, 
слики или други податоци, вклучувајќи апарати за комуникација 
преку жична или безжична мрежа (како локална или мрежа со 
широк опфат)

8517 [.18 + .61 + .62 + .69 (.10 + 
.20 + .31 + .90)] + 8519.50

 26.30.3 Делови за електрични телефонски и телеграфски апарати
 26.30.30 Делови за електрични телефонски и телеграфски апарати 8517.70.90 + 8522.90.41 + 

8529.90.65
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 26.30.4 Антени од сите видови и делови за нив; делови за радио и 
телевизиски предаватели и телевизиски камери

 26.30.40 Антени од сите видови и делови за нив; делови за радио и 
телевизиски предаватели и телевизиски камери

8517.70.1 + 8529 [.10 + .90 (.4 
+ .92)]

 26.30.5 Алармни апарати за заштита од кражби или пожар и слични 
апарати

 26.30.50 Алармни апарати за заштита од кражби или пожар и слични 
апарати

8531.10

 26.30.6 Делови за алармни апарати за заштита од кражби или пожар 
 26.30.60 Делови за алармни апарати за заштита од кражби или пожар 8531.90
 26.30.9 Постапки по договор како дел од производството на 

комуникациска опрема
 26.30.99 Постапки по договор како дел од производството на 

комуникациска опрема
 26.4 Електронски апарати за широка потрошувачка
 26.40 Електронски апарати за широка потрошувачка
 26.40.1 Радиоприемници
 26.40.11 Радиоприемници (освен за моторни возила), без оглед на тоа 

дали се или не се комбинирани со апарат за снимање  или 
репродукција на звук или со часовник              

8527 [.1 + .9]

 26.40.12 Радиоприемници кои не можат да работат без надворешен 
извор на енергија, за употреба во моторни возила           

8527.2

 26.40.2 Телевизиски приемници, со или без вграден радиоприемник 
или апарат за снимање или репродукција на звук или слика

 26.40.20 Телевизиски приемници, со или без вграден радиоприемник или 
апарат за снимање или репродукција на звук или слика

8528.7

 26.40.3 Апарати за снимање и за репродукција на звук и слика
 26.40.31 Грамофони, касетофони и други апарати за репродукција на звук 8519 [.20 + .30 + .81 (.1 + .2 + .3 

+ .45) + .89.1]
 26.40.32 Магнетофони и други апарати за снимање на звук 8519 [.81 (.55 + .6 + .75 + .8 + 

.95) + .89.90]
 26.40.33 Апарати за снимање и репродукција на слика и други апарати за 

снимање и репродукција на слика
8521 + 8525.80.9

 26.40.34 Монитори и проектори, неповрзани со телевизиски приемници 
и кои не се употребуваат во системите за автоматска обработка 
на податоци

8528 [.49 + .59 + .69]

 26.40.4 Микрофони, звучници, приемници за радиотелефонија и 
радиотелеграфија

 26.40.41 Микрофони и нивни стативи 8518.10
 26.40.42 Звучници; слушалки за на глава, слушалки за едно уво и 

комбинации на слушалки со микрофони                      
8518 [.2 + .30]

 26.40.43 Аудиофреквентни електрични засилувачи; електрични комплети 
за засилување на звук

8518 [.40 + .50]

 26.40.44 Приемници за радиотелефонија и радиотелеграфија, 
неспомнати на друго место       

8517.69.39

 26.40.5 Делови за звучна и видеоопрема
 26.40.51 Делови и прибор за звучна и видеоопрема               8518.90 + 8522.90 + 8529.90.65
 26.40.52 Делови за радиоприемници и радиопредаватели 8528.71.11 + 8529.90 (.20 + .65)
 26.40.6 Електронски видеоигри за употреба со ТВ приемник или 

со сопствен екран и други игри со можност за електронско                      
прикажување                                                                                                                                     

 26.40.60 Електронски видеоигри за употреба со ТВ приемник или 
со сопствен екран и други игри со можност за електронско                  
прикажување                                                                                                                                     

9504.50

 26.40.9 Постапки по договор како дел од производството на 
електрични апарати за широка потрошувачка

 26.40.99 Постапки по договор како дел од производството на електрични 
апарати за широка потрошувачка
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 26.5 Инструменти и апарати за мерење, испитување и навигација; 
саати и часовници

 26.51 Опрема за мерење, испитување и навигација
 26.51.1 Навигациски, метеоролошки, геофизички и слични 

инструменти и уреди
 26.51.11 Компаси; други инструменти и уреди за навигација             9014 [.10 + .20 + .80]
 26.51.12 Теодолити и тахиметри; други геодетски, хидрографски, 

океанографски, хидролошки, метеоролошки и геофизички 
инструменти и уреди

9015 [.20 + .40 + .80]

 26.51.2 Радари и радионавигациски апарати
 26.51.20 Радари и радионавигациски апарати 8526
 26.51.3 Прецизни ваги; инструменти за цртање, сметање, мерење на 

должина и слично
 26.51.31 Ваги со осетливост од 5 центиграми и помалку                 9016
 26.51.32 Маси и инструменти за цртање, инструменти за обележување и 

математичко пресметување                 
9017 [.10 + .20]

 26.51.33 Инструменти за рачно мерење на должина, (вклучувајќи 
микрометри и шублери), неспомнати на друго место                          

9017.30

 26.51.4 Инструменти за мерење на електрични величини и 
јонизирачки зрачења

 26.51.41 Инструменти и апарати за мерење или откривање  на 
јонизирачки зрачења                                    

9030.10

 26.51.42 Катодни осцилоскопи и осцилографи          9030.20.10
 26.51.43 Инструменти за мерење  на електрични величини, без апарати 

за регистрирање             
9030 [.31 + .33]

 26.51.44 Инструменти и апарати за телекомуникации          9030.40
 26.51.45 Инструменти и апарати за мерење и контрола на електрични 

величини, неспомнати на друго место            
9030 [.20 (.30 + .9) + .32 + .39 
+ .8]

 26.51.5 Инструменти за контрола на други физички карактеристики
 26.51.51 Хидрометри, термометри, пирометри, барометри, хигрометри и 

психрометри                      
9025 [.11.80 + .19 + .80]

 26.51.52 Инструменти за мерење  или контрола на проток, ниво, притисок 
и  други променливи величини на течности и гасови                                                                                                                                   

9026 [.10 + .20 + .80]

 26.51.53 Инструменти и апарати за физички и хемиски анализи, 
неспомнати на друго место           

9027 [.10 + .20 + .30 + .80 (.11 + 
.13 + .17 + .9)]

 26.51.6 Други инструменти и апарати за мерење, контрола и тестирање                                                                                                                                       
 26.51.61 Микроскопи (освен оптички) и дифракциони апарати                              9012.10
 26.51.62 Машини и апарати за испитување на механичките особини на м

атеријалите                        
9024 [.10 + .80]

 26.51.63 Мерачи на потрошувачка и производство на гасови, течности и 
електрична енергија                 

9028 [.10 + . 20 + .30]

 26.51.64 Бројачи на вртежи и производство, таксиметри; покажувачи на 
брзина и тахометри; стробоскопи                

9029 [.10 + .20 (.31 + .38)]

 26.51.65 Инструменти и апарати за автоматска регулација и контрола, 
хидраулични или пневматски

9032.81

 26.51.66 Инструменти, уреди и машини за мерење или контрола, 
неспомнати на друго место

9031 [.20 + .80]

 26.51.7 Термостати, маностати, други инструменти и апарати за 
автоматска регулација или контрола                       

 26.51.70 Термостати, маностати, други инструменти и апарати за 
автоматска регулација или контрола                   

9032 [.10 + . 20 + .89]

 26.51.8 Делови и прибор за опрема за мерење, испитување и 
навигација

 26.51.81 Делови за радари и апарати за радионавигација 8529.90 (.65 + .97)
 26.51.82 Делови и прибор за производи од шифрите 26.51.12, 26.51.32, 

26.51.33, 26.51.4 и 26.51.5; микротоми; делови неспомнати на 
друго место                                                                                                                             

9015.90 + 9017.90 + 9025.90 + 
9026.90 + 9027.90 + 9030.90 + 
9033

 26.51.83 Делови и прибор за микроскопи (освен оптички) и  дифракциони 
апарати                 

9012.90

 26.51.84 Делови и прибор за производи од шифрите 26.51.63 и 26.51.64                                                                                                                                        9028.90 + 9029.90
 26.51.85 Делови и прибор за инструменти и апарати од шифрите 26.51.65, 

26.51.66 и 26.51.70              
9031.90 (.30 + .85) + 9032.90
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 26.51.86 Делови и прибор за инструменти и апарати од шифрите 26.51.11 
и 26.51.62

9014.90 + 9024.90

 26.51.9 Постапки по договор како дел од производството на опрема за 
мерење, испитување и навигација

 26.51.99 Постапки по договор како дел од производството на опрема за 
мерење, испитување и навигација

 26.52 Саати и часовници
 26.52.1 Саати и часовници, освен нивни механизми и делови
 26.52.11 Рачни, џебни и други лични часовници, со куќишта од 

благородни метали или од метали платинирани со благородни           
метали                                                                                                                                        

9101

 26.52.12 Други рачни, џебни и други лични часовници, вклучувајќи и 
штоперки            

9102

 26.52.13 Часовници за инструмент-табли и  слични часовници за возила                                                                                                                                          9104
 26.52.14 Часовници со механизам; будилници и ѕидни часовници; други 

часовници        
9103 + 9105

 26.52.2 Механизми и делови за саати и часовници
 26.52.21 Механизми за саати и часовници                 9108 + 9109 + 9110
 26.52.22 Куќишта за саати и часовници и нивни делови   9111 + 9112
 26.52.23 Други делови за саати и часовници                                                                                                                           9114
 26.52.24 Апарати за регистрирање на време, часовници за паркиралишта; 

временски прекинувачи со механизам за часовници  
9106 + 9107

 26.52.9 Постапки по договор како дел од производството на саати и 
часовници

 26.52.99 Постапки по договор како дел од производство на саати и 
часовници

 26.6 Опрема за зрачење, електромедицинска и електротерапевтска 
опрема

 26.60 Опрема за зрачење, електромедицинска и електротерапевтска 
опрема

 26.60.1 Опрема за зрачење, електромедицинска и електротерапевтска 
опрема

 26.60.11 Рендген-апарати и апарати кои користат алфа, бета или гама 
зраци        

9022

 26.60.12 Електродијагностички апарати кои се користат во медицината                                                                   9018.1
 26.60.13 Апарати со ултравиолетови или инфрацрвени зраци за 

медицинска, хируршка, забарска и ветеринарна наука                                                                                                           
9018.20

 26.60.14 Апарати за стимулирање на работата на срцето (пејсмејкери); 
апарати за подобрување на слухот

9021 [.40 + .50 + .90.10]

 26.60.9 услуги за производство на медицински инструменти; Постапки 
по договор како дел од производството на опрема за зрачење, 
електромедицинска  и електротерапевтска опрема

 26.60.91 Услуги за производство на медицински инструменти
 26.60.99 Постапки по договор како дел од производството на опрема за 

зрачење, електромедицинска  и електротерапевтска опрема
 26.7 Оптички инструменти и фотографска опрема
 26.70 Оптички инструменти и фотографска опрема
 26.70.1 Фотографска опрема и нејзини делови
 26.70.11 Леќи на објективи за фотографски апарати, проектори и 

фотографски апарати за зголемување и намалување                             
9002.11

 26.70.12 Фотографски апарати за подготвување на печатарски плочи и  
цилиндри; фотографски апарати за снимање на документи на 
микрофилм, микрофиш и слично                                                                                                               

9006 [.10 + .30]

 26.70.13 Дигитални  фотоапарати 8525.80.30
 26.70.14 Фотографски апарати за моментна-брза фотографија и други 

фотографски апарати            
9006 [.40 + .5]

 26.70.15 Кинематографски камери                                                  9007.10
 26.70.16 Кинематографски проектори     9007.20 
 26.70.19 Друга фотографска опрема; делови и прибор за фотографска 

опрема       
9006 [.6 + .9] + 9007.9 + 9008 
+ 9010
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 26.70.2 Други оптички инструменти и делови за нив
 26.70.21 Листови и плочи од поларизирачки материјал; леќи, призми, 

огледала и други оптички елементи (освен од оптички 
необработено стакло), монтирани или немонтирани, различни 
од оние за фотографски апарат, проектори или фотографски 
зголемувачи или намалувачи

9001 [.20 +.90] + 9002 [.19 + .20 
+ .90]

 26.70.22 Дурбини, монокулари и други оптички телескопи; други 
астрономски инструменти; оптички микроскопи                       

9005 [.10 + .80] + 9011 [.10 + 
.20 + .80]

 26.70.23 Уреди со течни кристали; ласери, освен ласерски диоди; други 
оптички уреди, апарати и инструменти, неспомнати на друго                         
место                                                                                                                                

9013 [.10 + .20 + .80]

 26.70.24 Уреди и инструменти за оптичко мерење и контрола 9015.10 + 9027 [.10.90 + .50 + 
.80.05] + 9029.20.90 + 9031.4

 26.70.25 Делови и прибор за двогледи со два објектива, двогледи со 
еден објектив и други оптички телескопи; други астрономски 
инструменти и оптички микроскопи

9005.90 + 9011.90

 26.70.26 Делови и прибор за уреди со течни кристали, ласери (освен 
ласерски диоди) и други оптички уреди и инструменти, 
неспомнати на друго место

9013.90 + 9015.90 + 9027.90.50 
+ 9031.90.20

 26.70.9 Постапки по договор како дел од производството на оптички 
инструменти и фотографска опрема

 26.70.99 Постапки по договор како дел од производството на оптички 
инструменти и фотографска опрема

 26.8 Магнетни и оптички медиуми
 26.80 Магнетни и оптички медиуми
 26.80.1 Магнетни и оптички медиуми
 26.80.11 Магнетни медиуми, неснимени, освен картички со магнетни 

ленти
8523.29 (.15 + .90)

 26.80.12 Оптички медиуми, неснимени 8523.41 (.10 + .30 + .90)
 26.80.13 Други медиуми за снимање, вклучувајќи матрици и мастери за 

производство на дискови
8523 [.59.10 + .80.10]

 26.80.14 Картички со магнетни ленти 8523.21
 26.80.9 Постапки по договор како дел од производството на магнетни 

и оптички медиуми
 26.80.99 Постапки по договор како дел од производството на магнетни и 

оптички медиуми
 27 ЕЛЕКТРИЧНА ОПРЕМА
 27.1 Електромотори, генератори, трансформатори и апарати за 

дистрибуција и контрола на електрична енергија
 27.11 Електромотори, генератори и трансформатори
 27.11.1 Мотори со моќ помала или еднаква на 37,5 W;  други мотори за  

еднонасочна струја; генератори за еднонасочна струја
 27.11.10 Мотори со моќ помала или еднаква на 37,5 W;  други мотори за 

еднонасочна струја; генератори за еднонасочна струја
8501 [.10 + .3]

 27.11.2 универзални мотори AC/DC (за наизменична и еднонасочна 
струја ), со моќ поголема од 37.5 W;  други АС мотори; АС 
генератори (алтернатори)                                                                                                                       

 27.11.21 Универзални мотори AC/DC (за наизменична и еднонасочна 
струја ), со моќ поголема од 37.5 W                       

8501.20

 27.11.22 AC мотори за наизменична струја, монофазни                  8501.40
 27.11.23 AC мотори за наизменична струја, повеќефазни,  со моќ помала 

и еднаква на 750 W                                     
8501.51

 27.11.24 AC мотори за наизменична струја, повеќефазни, со моќ поголема 
од 750 W, но помала или еднаква на 75 KW                                             

8501.52

 27.11.25 AC мотори за наизменична струја, повеќефазни, со моќ поголема 
од 75 KW          

8501.53

 27.11.26 Генератори за наизменична струја (алтернатори)                                                                                                                                  8501.6
 27.11.3 Електрични генераторски агрегати и ротациони конвертори
 27.11.31 Генераторски агрегати со клипни мотори со внатрешно 

согорување на палење со помош на компресија                   
8502.1
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 27.11.32 Генераторски агрегати со мотори на палење со помош на 
свеќички; други генераторски агрегати; електрични ротациони 
конвертори 

8502 [.20 + .39 + .40]

 27.11.4 Електрични трансформатори
 27.11.41 Трансформатори со течен диелектрик          8504.2
 27.11.42 Други трансформатори, со моќ помала или еднаква на 16 KVA                                                                                                                                             8504 [.31 + .32]
 27.11.43 Други трансформатори, со моќ поголема од 16 KVA                                8504 [.33 + .34]
 27.11.5 баласти за сијалици и цевки со празнење; други индуктори                                                                                                                                
 27.11.50 Баласти за сијалици и цевки со празнење; други индуктори                                                                                                                                8504 [.10 + .40.55 + .50]
 27.11.6 Делови за електромотори, генератори и трансформатори
 27.11.61 Делови за електромотори и генератори         8503
 27.11.62 Делови за трансформатори, индуктори и статички конвертори                                                                                               8504.90 (.05 + .11 + .18 + 91)
 27.11.9 Постапки по договор како дел од производството на 

електромотори, генератори и трансформатори
 27.11.99 Постапки по договор како дел од производството на 

електромотори, генератори и трансформатори
 27.12 Апарати за дистрибуција и контрола на електрична енергија
 27.12.1 Електрични апарати за вклучување/исклучување и заштита на 

електрични струјни кола, за напон поголем од 1000 V                                                                                                                                     
 27.12.10 Електрични апарати за вклучување/исклучување и заштита на 

електрични струјни кола, за напон поголем од 1000 V                                                                                                                                     
8535

 27.12.2 Електрични апарати за вклучување/исклучување и заштита на 
електрични струјни кола, за напон помал или еднаков на 1000 V                                                                                                                                     

 27.12.21 Осигурувачи за напон помал или еднаков на  1000 V                                                                                                                                              8536.10
 27.12.22 Автоматски прекинувачи (осигурувачи) на струјни кола за напон 

помал или еднаков на  1000 V                      
8536.20

 27.12.23 Апарати за заштита на струјни кола, неспомнати на друго место, 
за напон помал или еднаков на 1000 V               

8536.30

 27.12.24 Релеи за напон помал или еднаков на  1000 V 8536.4
 27.12.3 Пултови
 27.12.31 Пултови и други основи со уреди за вклучување/исклучување и 

заштита, со напон помал или еднаков на 1000 V                
8537.10

 27.12.32 Пултови и други основи со уреди за вклучување/исклучување и 
заштита, со напон над 1000 V             

8537.20

 27.12.4 Делови за апарати за дистрибуција и контрола на електрична 
енергија

 27.12.40 Делови за апарати за дистрибуција и контрола на електрична 
енергија

8538

 27.12.9 Постапки по договор како дел од производството на апарати за 
дистрибуција и контрола на електрична енергија

 27.12.99 Постапки по договор како дел од производството на апарати за 
дистрибуција и контрола на електрична енергија

 27.2 батерии и акумулатори
 27.20 батерии и акумулатори
 27.20.1 Примарни ќелии и примарни батерии, и нивни делови 
 27.20.11 Примарни ќелии и примарни батерии 8506 [.10 + .30 + .40 + .50 + .60 

+ .80]
 27.20.12 Делови на примарни ќелии и примарни батерии           8506.90
 27.20.2 Електрични акумулатори и  нивни делови 
 27.20.21 Оловни акумулатори за задвижување на клипни мотори                  8507.10
 27.20.22 Оловни акумулатори освен за задвижување на клипни мотори                                                                     8507.20
 27.20.23 Никел-кадмиумови, никел-метал хибридни, литиум-јонски, 

литиум-полимерни  и други електрични акумулатори                
8507 [.30 + .40 + .50 + .60  .80]

 27.20.24 Делови за електрични акумулатори, вклучувајќи сепаратори                                                    8507.90
 27.20.9 Постапки по договор како дел од производството на батерии и 

акумулатори
 27.20.99 Постапки по договор како дел од производството на батерии и 

акумулатори
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 27.3 Кабли и електроинсталациски материјал
 27.31 Кабли од оптички влакна
 27.31.1 Кабли од оптички влакна
 27.31.11 Фибер оптички кабли од поединечно обложени оптички влакна                                                                                                                                          8544.70
 27.31.12 Оптички влакна, снопови и кабли од оптички влакна (освен оние 

кои се поединечно изолирани)
9001.10

 27.31.9 Постапки по договор како дел од производството на кабли од 
оптички влакна

 27.31.99 Постапки по договор како дел од производството на кабли од 
оптички влакна

 27.32 Други електронски и електрични жици и кабли
 27.32.1 Други електронски и електрични жици и кабли
 27.32.11 Изолирана жица за намотки                         8544.1
 27.32.12 Коаксијални кабли и други коаксијални електрични спроводници 8544.20
 27.32.13 Други електрични спроводници, за напон помал или еднаков на 

1000 V    
8544.49

 27.32.14 Електрични спроводници за напон над 1000 V              8544.60
 27.32.9 Постапки по договор како дел од производството на други 

електронски и електрични жици и кабли
 27.32.99 Постапки по договор како дел од производството на други 

електронски и електрични жици и кабли
 27.33 Електроинсталациски материјал
 27.33.1 Електроинсталациски материјал
 27.33.11 Прекинувачи за напон помал или еднаков на 1000 V 8536.50
 27.33.12 Грла за електрични сијалици за напон помал или еднаков на 

1000 V
8536.61

 27.33.13 Електрични приклучоци, штекери и други уреди за вклучување / 
исклучување и заштита на електрични струјни кола, неспомнати 
на друго место                                                                                                                        

8536 [.69 + .70 + .90]

 27.33.14 Електричен изолациски прибор, од пластични маси           3925.90.20 + 8547.20
 27.33.9 Постапки по договор како дел од производството на 

електроинсталациски материјал
 27.33.99 Постапки по договор како дел од производството на 

електроинсталациски материјал
 27.4 Електрична опрема за осветлување
 27.40 Електрична опрема за осветлување
 27.40.1 Електрични сијалици со усвитена нишка; лачни електрични 

сијалици
 27.40.11 Затворени рефлекторски влошки со вградени сијалици                               8539.10
 27.40.12 Волфрам-халогени сијалици со нишки, освен ултравиолетови и 

инфрацрвени              
8539.21

 27.40.13 Сијалици со усвитена нишка, со моќ помала или еднаква на 200 
W, за напон поголем од 100 V, неспомнати на друго место                                                                                                                                          

8539.22

 27.40.14 Електрични сијалици со усвитена нишка, неспомнати на друго 
место          

8539.29

 27.40.15 Електрични сијалици со празнење; ултравиолетови и 
инфрацрвени електрични сијалици; лачни електрични сијалици                                                                                                                   

8539 [.3 + .4]

 27.40.2 Сијалици и прибор за осветлување
 27.40.21 Преносни електрични сијалици со сопствен извор на енергија (на 

пр. суви батерии, акумулатори или електромагнети)                                                                                                                          
8513.10

 27.40.22 Електрични ламби за на маса, покрај кревет или за на  под                                                                    9405.20
 27.40.23 Неелектрични ламби и светлечки тела                  9405.50
 27.40.24 Осветлени знаци, осветлени плочки со имиња и слично                                                     9405.60
 27.40.25 Лустери и други  електрични тавански и ѕидни светлечки тела                                                                   9405.10
 27.40.3 Други светилки и опрема за осветлување
 27.40.30 Други светилки и опрема за осветлување 8512.20 + 9405 [.30 + .40]
 27.40.4 Делови за сијалици и опрема за осветлување
 27.40.41 Делови за електрични сијалици со нишки и со празнење                                              8539.90
 27.40.42 Делови за светлечки тела и опрема за осветлување                            8513.90 + 9405.99
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 27.40.9 Постапки по договор како дел од производството на 
електрична опрема за осветлување

 27.40.99 Постапки по договор како дел од производството на електрична 
опрема за осветлување

 27.5 Апарати за домаќинствата
 27.51 Електрични апарати за домаќинствата
 27.51.1 Фрижидери и замрзнувачи; машини за перење; електрични 

ќебиња; вентилатори
 27.51.11 Фрижидери и замрзнувачи за домаќинствата             8418 [.10 + .2 + .30 + .40]
 27.51.12 Машини за миење садови за домаќинствата                     8422.11
 27.51.13 Машини за перење и сушење алишта за домаќинствата                                     8450.1 + 8451.21
 27.51.14 Електрични ќебиња                                                   6301.10
 27.51.15 Вентилатори и отстранувачи на мирис за домаќинствата                            8414 [.51 + .60]
 27.51.2 Други електрични апарати за домаќинствата, неспомнати на 

друго место
 27.51.21 Електромеханички апарати за домаќинствата, со вграден 

електромотор                   
8508.1 + 8509 [.40 + .80]

 27.51.22 Апарати за бричење, потстрижување и депилирање, со вграден 
електромотор             

8510 [.10 + .20 + .30]

 27.51.23 Електротермички апарати за уредување  на коса и апарати за 
сушење раце; електрични пегли на пареа                    

8516 [.3 + .40]

 27.51.24 Други електротермички апарати                 8508.60 + 8516.7
 27.51.25 Електрични проточни или акумулациони грејачи на вода и 

потопувачки грејачи               
8516.10

 27.51.26 Електрични грејачи на простории и подови                      8516.2
 27.51.27 Микробранови печки                                8516.50
 27.51.28 Други електрични печки; шпорети, решоа и плочи за готвење; 

скари и ражни           
8516.60

 27.51.29 Електрични грејачи отпорници                    8516.80
 27.51.3 Делови за електрични апарати за домаќинствата
 27.51.30 Делови за електрични апарати за домаќинствата 8508.70 + 8509.90 + 8510.90 + 

8516.90
 27.51.9 Постапки по договор како дел од производството на 

електрични апарати за домаќинствата
 27.51.99 Постапки по договор како дел од производството на електрични 

апарати за домаќинствата
 27.52 Неелектрични апарати за домаќинствата
 27.52.1 Неелектрични апарати за готвење и греење, за домаќинствата
 27.52.11 Неелектрични апарати за готвење и греење на оброци за 

домаќинствата од железо, челик или бакар                                            
7321.1 + 7418.10.10

 27.52.12 Други грејачи за простории за домаќинствата, на гас или 
комбинирани на гас и други горива, на течни или цврсти горива                                                                                                                                         

7321.8

 27.52.13 Неелектрични грејачи на воздух и дистрибутери на топол воздух, 
неспомнати на друго место, од железо или челик                     

7322.90

 27.52.14 Неелектрични проточни и акумулациони грејачи на вода                                            8419.1
 27.52.2 Делови на печки, шпорети и слични неелектрични апарати за 

домаќинствата            
 27.52.20 Делови на печки, шпорети и слични неелектрични апарати за 

домаќинствата                 
7321.90

 27.52.9 Постапки по договор како дел од производството на 
неелектрични апарати за домаќинствата

 27.52.99 Постапки по договор како дел од производството на 
неелектрични апарати за домаќинствата

 27.9 Друга електрична опрема
 27.90 Друга електрична опрема
 27.90.1 Друга електрична опрема и нејзини делови
 27.90.11 Електрични машини и апарати со посебни функции                                                                                                                                          

                                                       
8543.70 (.10 + .30 + .60 + .90)

 27.90.12 Електрични изолатори; изолационен прибор за електрични 
машини и опрема; електрични цевки                                                                                                                                        

8546.90 + 8547.90
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 27.90.13 Јаглени електроди и други производи од графит и друг јаглен за 
употреба во електротехниката   

8545

 27.90.2 Индикаторски табли со уреди со течен кристал или диоди 
за емитување светлина; апарати  за електрична, звучна или 
визуелна сигнализација

 27.90.20 Индикаторски табли со уреди со течен кристал или диоди 
за емитување светлина; апарати  за електрична, звучна или 
визуелна сигнализација

8531 [.20 + .80]

 27.90.3 Електрични алати за лемење и заварување, машини и апарати 
за површинско калење и врело прскање                                       

 27.90.31 Електрични машини и апарати за лемење, калење и заварување, 
електрични машини и апарати за врело прскање на метали или 
синтерување на метални карбиди

8515 [.1 + .2 + .3 + .80]

 27.90.32 Делови за електрични машини и апарати за лемење, калење и 
заварување, електрични машини и апарати за врело прскање на 
метали или синтерување на метални карбиди

8515.90

 27.90.33 Делови за друга електрична опрема; електрични делови на 
машини или апарати, неспомнати на друго место

8530.90 + 8531.90 + 8543.90 + 
8548.90

 27.90.4 Друга електрична опрема, неспомната на друго место 
 27.90.41 Инвертори, исправувачи, конвертори 8504.40 (.30 + .82 + .84 + .88 + 

.90) + 8504.90.99
 27.90.42 Горивни ќелии 8503.00.99
 27.90.43 Електрични филтри за напон поголем од 1000 V 8535.40
 27.90.44 Кабли за апарати, продолжни кабли и други електрични кабли со 

изолирана жица и конвектори
8544.42

 27.90.45 Електромагнети; електромагнетни спојки, квачила и кочници; 
електромагнетни глави за кревање; електрични акцелератори 
на честички; електрични сигнал-генератори и друга електрична 
опрема неспомната на друго место

8505 [.20 + .90] + 8543 [.10 + .20 
+ .70.50]

 27.90.5 Електрични кондензатори
 27.90.51 Непроменливи кондензатори за употреба во струјни кола со 

фреквенција од 50/60 Hz и со реактивна сила поголема или 
еднаква на 0.5 kvAr                                                                                                

8532.10

 27.90.52 Други непроменливи кондензатори                 8532.2
 27.90.53 Променливи или прилагодливи (однапред  прилагодени) 

кондензатори         
8532.30

 27.90.6 Електрични отпорници, освен грејни отпорници                    
 27.90.60 Електрични отпорници, освен грејни отпорници                     8533 [.10 + .2 + .3 + .40]
 27.90.7 Електрична опрема за сигнализација, сигурност, управување 

или контрола на сообраќајот на железнички пруги, трамвајски 
пруги, друмови, внатрешни водни патишта, паркиралишта, 
пристанишни инсталации или аеродроми 

 27.90.70 Електрична опрема за сигнализација, сигурност, управување 
или контрола на сообраќајот на железнички пруги, трамвајски 
пруги, друмови, внатрешни водни патишта, паркиралишта, 
пристанишни инсталации или аеродроми 

8530 [.10 + .80]

 27.90.8 Делови за електрични кондензатори, електрични отпорници, 
реостати или потенциометри

 27.90.81 Делови за електрични кондензатори          8532.90
 27.90.82 Делови за електрични отпорници, реостати и потенциометри                                            8533.90
 27.90.9 Постапки по договор како дел од производството на друга 

електрична опрема
 27.90.99 Постапки по договор како дел од производството на друга 

електрична опрема
 28 МАШИНИ И ОПРЕМА, НЕСПОМНАТИ НА ДРугО МЕСТО
 28.1 Машини за општа намена
 28.11 Мотори и турбини, освен  мотори за  авиони, моторни возила 

и мопеди            
 28.11.1 Мотори, освен  мотори за  авиони, моторни возила и мопеди            
 28.11.11 Вонбродски мотори за придвижување на пловила                        8407.21
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 28.11.12 Клипни мотори на палење со помош на свеќички, за движење на 
пловила; други мотори          

8407 [.29 + .90]

 28.11.13 Други клипни мотори со внатрешно согорување, со палење  со 
помош на компресија                                                                 

8408 [.10 + .90 (.21 + .4 + .6 + 8)]

 28.11.2 Турбини
 28.11.21 Турбини на пареа                                                                                    8406 [.10 + .8]
 28.11.22 Хидраулични турбини и водни кола                    8410.1
 28.11.23 Гасни турбини, освен турбомлазни и турбопропелерни                                                       8411.8
 28.11.24 Турбини на ветер 8502.31
 28.11.3 Делови за турбини
 28.11.31 Делови за парни турбини                                            8406.90
 28.11.32 Делови за хидраулични турбини и водни кола, вклучувајќи и 

регулатори               
8410.90

 28.11.33 Делови за гасни турбини освен турбомлазни и турбопропелерски              8411.99
 28.11.4 Делови за мотори
 28.11.41 Делови за клипни мотори со внатрешно согорување, на палење 

со помош на свеќички, освен за мотори на воздухоплови                                
8409.91

 28.11.42 Делови за други мотори, неспомнати на друго место          8409.99
 28.11.9 Постапки по договор како дел од производството на мотори 

и турбини, освен мотори за воздухоплови, моторни возила и 
мопеди

 28.11.99 Постапки по договор како дел од производството на мотори 
и турбини, освен мотори за воздухоплови, моторни возила и 
мопеди

 28.12 Хидраулична опрема
 28.12.1 Хидраулична опрема,освен делови
 28.12.11 Хидраулични и пневматски мотори со линеарно движење 

(цилиндри)
8412 [.21.80 + .31]

 28.12.12 Ротациони хидраулични и пневматски мотори 8412 [.29.8 + .39 + .80]
 28.12.13 Хидраулични пумпи 8413 [.50.61 + .60 (.31 + .61)]
 28.12.14 Хидраулични и пневматски вентили 8481 [.10.05 + .20]
 28.12.15 Хидраулични агрегати 8413 [.50.20 + .60.20]
 28.12.16 Хидраулични системи 8412 [.21.20 + .29.20]
 28.12.2 Делови за хидраулична опрема
 28.12.20 Делови за хидраулична опрема 8412.90
 28.12.9 Постапки по договор како дел од производството на 

хидраулична опрема
 28.12.99 Постапки по договор како дел од производството на 

хидраулична опрема
 28.13 Други пумпи и компресори
 28.13.1 Пумпи за течности; дигалки (елеватори) на течности
 28.13.11 Пумпи за гориво, подмачкување, разладни медиуми и бетон 8413 [.1 + .20 + .30 + .40]
 28.13.12 Други пумпи за потиснување со наизменично движење, за 

течности
8413.50 (.40 + .69 + .80)

 28.13.13 Други пумпи за потиснување со ротационо движење, за течности                                                                                                                                        8413.60 (.39 + .69 + .70 + .80)
 28.13.14 Други центрифугални пумпи за течности; други пумпи                             8413 [.70 + .8]
 28.13.2 Воздушни или вакуум пумпи; воздушни и други гасни 

компресори
 28.13.21 Вакуум пумпи 8414.10
 28.13.22 Воздушни пумпи на рачен и ножен погон              8414.20
 28.13.23 Компресори за разладни уреди             8414.30
 28.13.24 Воздушни компресори, вградени на шасија на приколка                        8414.40
 28.13.25 Турбокомпресори                                                           8414.80.1
 28.13.26 Осцилаторни потисни компресори           8414.80 (.2 + .5)
 28.13.27 Ротациони потисни компресори, со една или повеќе оски                                                 8414.80.7
 28.13.28 Други компресори 8414.80.80
 28.13.3 Делови за пумпи и компресори
 28.13.31 Делови за пумпи; елеватори на течности           8413.9
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 28.13.32 Делови на воздушни и вакуум пумпи, воздушни и гасни 
компресори и вентилатори                      

8414.90

 28.13.9 Постапки по договор како дел од производството на други 
пумпи и компресори

 28.13.99 Постапки по договор како дел од производството на други пумпи 
и компресори

 28.14 Други славини и вентили
 28.14.1 Славини, вентили и слични уреди за цевоводи, котли, 

резервоари, каци и слично
 28.14.11 Вентили за намалување на притисок, контролни и сигурносни 

вентили       
8481 [.10 (.19 + .99) + .30 + .40 
+ .80.40]

 28.14.12 Славини,  вентили за садопери, мијалници, бидеа, кади и слични 
предмети; славини за радијатори за централно греење                                                                                                                                   

8481.80 (.1 + .3)

 28.14.13 Вентили за регулирање и контрола на процеси, тркалезни и 
други вентили                  

8481.80 (.5 + .6 + .7 + .8 + .99)

 28.14.2 Делови на славини, вентили и слични производи                 
 28.14.20 Делови на славини, вентили и слични производи                   8481.90
 28.14.9 Постапки по договор како дел од производството на други 

славини и вентили
 28.14.99 Постапки по договор како дел од производството на други 

славини и вентили
 28.15 Лежишта, преносници, преносни и погонски елементи
 28.15.1 Топчести и валчести лежишта                              
 28.15.10 Топчести и валчести лежишта                           8482 [.10 + .20 + .30 + .40 + .50 

+ .80]
 28.15.2 Други лежишта, преносници, преносни и погонски елементи
 28.15.21 Преносни членковидни синџири, од железо или челик                                 7315 [.11 + .12]
 28.15.22 Преносни оски (вклучувајќи брегасти и коленести оски) и колена                                                                                                                                       8483.10
 28.15.23 Куќишта за лежишта и лизгачки лежишта                                     8483 [.20 + .30]
 28.15.24 Запчаници; топчести и валчести вретена; менувачки кутии и 

други менувачи на брзини               
8483.40

 28.15.25 Замавници, ременици и јажаници, вклучувајќи и за калеми 8483.50
 28.15.26 Вклучно-исклучни спојници и спојници за вратила, вклучувајќи и 

универзални спојници                    
8483.60

 28.15.3 Делови за лежишта, преносници и погонски елементи
 28.15.31 Топчиња, иглички, валјаци; делови на топчести и валчести 

лежишта          
8482.9

 28.15.32 Делови за преносни членковидни синџири, од железо или челик                                                                                                                                           7315.19
 28.15.39 Делови на лежишта и погонски елементи, неспомнати на друго 

место         
8483.90

 28.15.9 Постапки по договор како дел од производството на лежишта, 
преносници, преносни и погонски елементи

 28.15.99 Постапки по договор како дел од производството на лежишта, 
преносници, преносни и погонски елементи

 28.2 Други машини за општа намена
 28.21 Печки и горилници
 28.21.1 Печки и горилници и нивни делови
 28.21.11 Горилници, механички уреди за ложење; механички 

отстранувачи на пепел и слично             
8416 [.10 + .20 + .30]

 28.21.12 Неелектрични индустриски и лабораториски горилници и печки, 
вклучувајќи печки  за спалување, освен пекарски печки                                                                             

8417 [.10 + .80]

 28.21.13 Електрични индустриски и лабораториски горилници и  печки, 
индукциона и диелектрична опрема за греење                 

8514 [.10 + .20 + .30 + .40]

 28.21.14 Делови за горилници и печки         8416.90 + 8417.90 + 8514.90
 28.21.9 Постапки по договор како дел од производството на печки  и 

горилници
 28.21.99 Постапки по договор како дел од производството на печки  и 

горилници
 28.22 уреди за кревање и пренесување
 28.22.1 уреди за кревање и пренесување и  нивни делови 
 28.22.11 Дигалки-макари и чекреци, неспомнати на друго место                                          8425.1
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 28.22.12 Чекреци за рударски дигалки; дигалки за работа под земја; други 
дигалки; вертикални дигалки                                                                                                                                      

8425.3

 28.22.13 Дигалки за големи, тешки товари; дигалки за подигање возила                                                                                                                                          8425.4
 28.22.14 Дигалки-столбни; кранови; портални дигалки, подвижни носачи 

и товарни камиони опремени со кран                                                                                                             
8426

 28.22.15 Виљушкари; други товарни работни колички; влечни возила кои 
се користат на платформи на железнички станици                          

8427 + 8709.1

 28.22.16 Лифтови, подвижни скали и патеки                    8428 [.10 + .40]
 28.22.17 Пневматски и други дигалки и транспортери кои работат 

континуирано, за стоки или материјали              
8428 [.20 + .32 + .33 + .39]

 28.22.18 Други дигалки и други натоварни и претоварни средства                                                      8428 [.60 + .90]
 28.22.19 Делови на опрема за кревање и пренесување                                                                        8431 [.10 + .20 + .3] + 8709.90
 28.22.2 Ведриња, лажици, лопати, гребалки, фаќачи и клешти за 

дигалки, кранови и слично                   
 28.22.20 Ведриња, лажици, лопати, гребалки, фаќачи и клешти за 

дигалки, кранови и слично          
8431.41

 28.22.9 Постапки по договор како дел од производството на опрема за 
кревање и пренесување

 28.22.99 Постапки по договор како дел од производството на опрема за 
кревање и пренесување

 28.23 Канцелариски машини и опрема, освен компјутери и 
периферна опрема

 28.23.1 Машини за сметање и слични машини со вграден уред за 
сметање             

 28.23.10 Машини за сметање и слични машини со вграден уред за 
сметање

8469 + 8470

 28.23.2 Канцелариски машини и нивни делови
 28.23.21 Канцелариски машини  8443.12 + 8443.39 (.10 + .31 + 

.39) + 8472 [.10 + .30 + .90 (.10 + 

.70)] + 8519.81.51
 28.23.22 Делови и прибор за канцелариски машини 8443.99 + 8473 [.10 + .21 + .29 

+ 40]
 28.23.9 услуги за производство на канцелариски и книговодствени 

машини; Постапки по договор како дел од производството 
на канцелариски машини и опрема (освен компјутери и 
периферна опрема)

 28.23.91 Услуги за производство на канцелариски и книговодствени 
машини (освен компјутери и периферна опрема)

 28.23.99 Постапки по договор како дел од производството на 
канцелариски машини и опрема (освен компјутери и периферна 
опрема)

 28.24 Механички рачни алати
 28.24.1 Електромеханички рачни алати; други преносни механички 

рачни алати
 28.24.11 Електромеханички рачен алат со вграден електричен мотор 8467.2
 28.24.12 Друг преносен механички рачен алат 8467 [.1 + .8]
 28.24.2 Делови за механички рачен алат
 28.24.21 Делови за електромеханички рачен алат со вграден електричен 

мотор
8467 [.91 + .99]

 28.24.22 Делови за преносен механички рачен алат 8467.9
 28.24.9 Постапки по договор како дел од производството на механички 

рачен алат
 28.24.99 Постапки по договор како дел од производството на механички 

рачен алат
 28.25 Разладна и вентилациска опрема која не е за примена во 

домаќинствата
 28.25.1 Изменувачи на топлина; уреди за климатизација, опрема за 

ладење и замрзнување, освен за домаќинствата
 28.25.11 Изменувачи на топлина и уреди за производство на течен воздух 

и други гасови                   
8419 [.50 + .60]
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 28.25.12 Уреди за климатизација                                    8415 [.10 + .20 + .8]
 28.25.13 Опрема за ладење и замрзнување, како и топлински пумпи, 

освен за домаќинствата               
8418 [.50 + .6]

 28.25.14 Уреди и апарати за филтрирање и прочистување  на гасови, 
неспомнати на друго место                      

8421.39

 28.25.2 Вентилатори, освен за на маса, под, ѕид, прозорец, таван и 
покрив            

 28.25.20 Вентилатори, освен за на маса, под, ѕид, прозорец, таван и 
покрив            

8414.59

 28.25.3 Делови на опрема за ладење и замрзнување и топлотни пумпи                                                                                                                                           
 28.25.30 Делови на опрема за ладење и замрзнување и топлотни пумпи                                                                                                                                           8415.90 + 8418.9 + 8419.90
 28.25.9 Постапки по договор како дел од производството на разладна и 

вентилациска опрема, освен за домаќинствата
 28.25.99 Постапки по договор како дел од производството на разладна и 

вентилациска опрема, освен за домаќинствата
 28.29 Други машини за општа намена, неспомнати на друго место
 28.29.1 генератори за гас, апарати за дестилација и филтрирање
 28.29.11 Генератори за генераторски и воден гас; ацетиленски генератори 

и слично; уреди за дестилација и ректификација                                                                                                                              
8405.10 + 8419.40

 28.29.12 Машини и апарати за филтрирање и прочистување  на течности                                                                                                                                         
                                       

8421 [.21 + .22 + .29]

 28.29.13 Филтри за масло, гориво и воздух, за мотори со внатрешно 
согорување           

8421 [.23 + .31]

 28.29.2 Машини за чистење, полнење, пакување и завиткување  на 
шишиња и друга амбалажа; апарати за гаснење пожар, 
пиштоли за прскање, машини за исфрлање пареа или песок; 
заптивки

 28.29.21 Машини за чистење, полнење, пакување и завиткување  на 
шишиња и друга амбалажа

8422 [.20 + .30 + .40]

 28.29.22 Апарати за гасење пожар, пиштоли за прскање, машини за 
исфрлање  пареа или песок и слични апарати, освен за употреба 
во земјоделството                                                                                                              

8424 [.10 + .20 + .30 + .89]

 28.29.23 Заптивки од метални листови; механички заптивки                                                          8484
 28.29.3 Ваги за мерење на количина, ваги за мерење на тежина во 

индустријата, домаќинствата и друго
 28.29.31 Ваги за мерење во индустријата; ваги за континуирано мерење 

на стоки на конвеери; ваги за константна маса или за испуштање 
на однапред одредена маса                                                                                                

8423 [.20 + .30]

 28.29.32 Ваги за мерење тежина на лица, ваги за домаќинствата 8423.10
 28.29.39 Други ваги за мерење и дозирање 8423.8 + 9015.30 + 9017.80
 28.29.4 Центрифуги, каландери и автоматски машини (автомати) за 

продажба на стока
 28.29.41 Центрифуги, неспомнати на друго место                     8421.19.70
 28.29.42 Каландери и други машини за валање, освен за метали и стакло                                                                                                                                         8420.10
 28.29.43 Автоматски машини (автомати) за продажба на стока 8476 [.2 + .8]
 28.29.5 Машини за миење садови, за индустријата          
 28.29.50 Машини за миење садови, за индустријата                     8422.19
 28.29.6 Машини, неспомнати на друго место, за обработка на 

материјали со промена на температурата                  
 28.29.60 Машини, неспомнати на друго место, за обработка на 

материјали со промена на температурата          
8419.89

 28.29.7 Неелектрични машини и апарати за лемење и заварување и 
нивни делови; машини и апарати на гас за површинско калење

 28.29.70 Неелектрични машини и апарати за лемење и заварување и 
нивни делови; машини и апарати на гас за површинско калење

8468 [.10 + .20 + .80]

 28.29.8 Делови за  други машини за општа намена, неспомнати на 
друго место

 28.29.81 Делови за генератори за гас и воден гас              8405.90
 28.29.82 Делови на центрифуги; делови на машини и апарати за 

филтрирање и прочистување на течности и гасови                                                    
8421.9

 28.29.83 Делови на каландери и други машини за валање; делови на 
апарати за прскање; тегови за ваги                                  

8420.9 + 8423.90 + 8424.90 + 
8476.90
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 28.29.84 Делови за машини, апарати и уреди кои не содржат електрични 
приклучоци, неспомнати на друго место                        

8487.90

 28.29.85 Делови за машини за миење садови и машини за чистење, 
полнење, пакување и замотување                 

8422.90

 28.29.86 Делови за машини и апарати за лемење и заварување; машини 
и апарати на гас за површинско калење

8468.90

 28.29.9 Постапки по договор како дел од производството на други 
машини за општа намена, неспомнати на друго место

 28.29.99 Постапки по договор како дел од производството на други 
машини за општа намена, неспомнати на друго место

 28.3 Машини за земјоделство и шумарство
 28.30 Машини за земјоделство и шумарство
 28.30.1 Трактори, едноосовински (мотокултиватори)                
 28.30.10 Трактори, едноосовински (мотокултиватори)                8701.10
 28.30.2 Други трактори за земјоделство
 28.30.21 Трактори со моќ помала или еднаква на 37 kW                   8701.90 (.11 + .20)
 28.30.22 Трактори со моќ поголема од 37 kW и помала или еднаква на             

59 kW                    
8701.90.25

 28.30.23 Трактори со моќ  поголема од 59 kW           8701.90 (.3 + .90)
 28.30.3 Машини за подготовка на земјиштето
 28.30.31 Плугови 8432.10
 28.30.32 Брани, култиватори, машини за плевење и копање                   8432.2
 28.30.33 Машини за сеење, садење и расадување 8432.30
 28.30.34 Растурачи на шталско, минерално и хемиско ѓубриво                                     8432.40
 28.30.39 Други машини за обработка на земја 8432.80
 28.30.4 Косилки за трева за ледини, паркови и спортски терени                 
 28.30.40 Косилки за трева за ледини, паркови и спортски терени                           8433.1
 28.30.5 Машини за жетва (берба)
 28.30.51 Косилки (вклучувајќи и лостни приклучни косилки за монтажа на 

трактор), неспомнати на друго место                                   
8433.20

 28.30.52 Машини за производство на сено           8433.30
 28.30.53 Машини за балирање на слама или сточна храна, вклучувајќи и 

преси за балирање        
8433.40

 28.30.54 Машини за вадење на коренести и кртолести растенија 8433.53
 28.30.59 Машини за жетва и вршидба, неспомнати на друго место                8433 [.51 + .52 + .59]
 28.30.6 Машини за исфрлање, распрскување и прскање на течности 

или прав, за земјоделството и градинарството                      
 28.30.60 Машини за исфрлање, распрскување и прскање  на течности или 

прав, за земјоделството и градинарството                           
8424.81

 28.30.7 Самотоварни и самоистоварни приколки и полуприколки за 
земјоделството           

 28.30.70 Самонатоварни и самоистоварни приколки и полуприколки за 
земјоделството              

8716.20

 28.30.8 Други земјоделски машини
 28.30.81 Машини за чистење, сортирање и селектирање на јајца, овошје 

и други земјоделски производи, освен семиња, зрна или сушен 
мешункаст зеленчук

8433.60

 28.30.82 Машини за молзење млеко                               8434.10
 28.30.83 Машини за подготвување на добиточна храна 8436.10
 28.30.84 Инкубатори и топли батерии за пилиња 8436.21
 28.30.85 Машини за живинарството 8436.29
 28.30.86 Машини за земјоделството, шумарството, живинарството и 

одгледување на пчели, неспомнати на друго место                           
8436.80

 28.30.9 Делови за земјоделски машини и опрема; Постапки по договор 
како дел од производството на машини за земјоделството и 
шумарството

 28.30.91 Делови за машини за жетва и вршидба, неспомнати на друго 
место

8433.90

 28.30.92 Делови за машини за обработка на почва 8432.90
 28.30.93 Делови за други земјоделски машини 8436.9
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 28.30.94 Делови за машини за молзење млеко и производство на млечни 
производи, неспомнати на друго место

8434.90

 28.30.99 Постапки по договор како дел од производството на машини за 
земјоделството и шумарството

 28.4 Машини за обработка на метал и алатни машини
 28.41 Машини за обработка на метал
 28.41.1 Алатни машини за обработка на метал, управувани со ласер и 

слично; машински центри за обработка на метал и слично
 28.41.11 Алатни машини за обработка на метал со отстранување на 

материјали со ласер, ултразвук и слично                  
8456 + 8486.20.10

 28.41.12 Центри за машинска обработка, машини изградени врз 
принципот на стандардни единици (со една станица) и трансфер-
машини со повеќе станици, за обработка на метал

8457

 28.41.2 Стругови и алатни машини за обработка на метал со дупчење и 
глодање

 28.41.21 Стругови за обработка  на метали            8458
 28.41.22 Алатни машини за дупчење, проширување на отвори и глодање 

на метали; алатни машини за врежување или нарежување на 
навои, неспомнати на друго место                                                                                                                                  

8459

 28.41.23 Алатни машини за чистење, острење, брусење или друга 
обработка на метал

8460

 28.41.24 Алатни машини за режење, брусење, сечење и друга обработка 
на метали

8461

 28.41.3 Други алатни машини за обработка на метал
 28.41.31 Машини за свиткување, превиткување и исправување на метали 8462.2
 28.41.32 Машини за сечење и пресекување на метали 8462 [.3 + .4]
 28.41.33 Машински чекани, ковачки машини и преси, хидраулични преси 

и преси за обработка на метали, неспомнати на друго место                                                                                                                                      
8462 [.10 + .9]

 28.41.34 Алатни машини, неспомнати на друго место, за обработка 
на метали, синтерувани метални карбиди или кермети, без 
отстранување на честички                                                                                                            

8463

 28.41.4 Делови и прибор за алатни машини за обработка на метали                                                                                                                          
 28.41.40 Делови и прибор за алатни машини за обработка на метали                                                                8466 [.93.70 + .94] + 8486.90.70
 28.41.9 Постапки по договор како дел од производството на машини за 

обработка на метал
 28.41.99 Постапки по договор како дел од производството на машини за 

обработка на метал
 28.49 Други алатни машини
 28.49.1 Алатни машини за обработка на камен, дрво или сличен цврст 

материјал
 28.49.11 Алатни машини за обработка на камен, керамика, бетон и 

слични минерални материјали и машини за ладна обработка на 
стакло                                                                                                  

8464

 28.49.12 Алатни машини за обработка на дрво, плута, коски, тврди гуми, 
тврди пластики и слични тврди материјали; машини за галваниз
ација                                                                                                                                

8465 + 8479.30 + 8543.30

 28.49.13 Стационарни и ударни бушилки, брусилки, машини за ставање 
нитни, режачи на лим 

8459 (.21 + .29) +  8461.20 + 
8462 (.31 + .39.10) + 8463.90

 28.49.2 Држачи за алат
 28.49.21 Држачи за алат и самоотворачки глави за режење  на навои, за 

алатни машини           
8466.10 + 8486.90.10

 28.49.22 Држачи за материјали за алатни машини           8466.20
 28.49.23 Разделни глави и други посебни дополнителни уреди за алатни 

машини                
8466.30

 28.49.24 Делови и прибор за алатни машини за обработка на дрво, плута, 
коски, тврди гуми, тврди пластики и слични тврди материјали                                                                                                                                 

8466 [.91 + .92]

 28.49.9 Постапки по договор како дел од производството на други 
алатни машини

 28.49.99 Постапки по договор како дел од производството на други 
алатни машини
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 28.9 Други машини за посебна намена
 28.91 Машини за металургија
 28.91.1 Машини за металургија и нивни делови
 28.91.11 Конвертори, лонци за леење, калапи за инготи и машини за 

леење метал; машини за валање метали                                       
8454 [.10 + .20 + .30] + 8455 [.10 
+ .2]

 28.91.12 Делови на машини за металургија; делови на машини за валање 
на метали                              

8454.90 + 8455 [.30 + .90]

 28.91.9 Постапки по договор како дел од производството на машини за 
металургија

 28.91.99 Постапки по договор како дел од производството на машини за 
металургија

 28.92 Машини за рударство, каменоломи и градежништво
 28.92.1 Машини за рударство
 28.92.11 Елеватори и конвеери (транспортери) кои работат континуирано, 

за работа под земја                                                                                                                                           
8428.31

 28.92.12 Машини за сечење на јаглен и карпи, машини за дупчење 
тунели; други машини за дупчење и длабинско дупчење                                                                                                                               

8430 [.3 + .41 + .49]

 28.92.2 Други машини за гредирање, израмнување, стругање, 
ископување, тампонирање, дупчење или вадење на земја, 
минерали или руди, самоодни (вклучувајки булдожери, 
механички натоварувачи-багери и друмски валјаци)

 28.92.21 Булдожери, англдозери, самоодни                    8429.1
 28.92.22 Гредери и порамнувачи, самоодни; моторни стругачи (скрепери)                                                                                                                                      8429 [.20 + .30]
 28.92.23 Машини за набивање, самоодни и друмски валјаци                          8429.40
 28.92.24 Натоварувачи со предна лопата, самоодни                       8429.51
 28.92.25 Самоодни механички натоварувачи (багери), хидраулични 

багери (ескаватори) и натоварувачи со лопата, со надградба која 
се врти 360 степени, освен натоварувачи со предна лопата                                                                                                                                    

8429.52

 28.92.26 Други самоодни механички натоварувачи (багери), хидраулични 
багери (ескаватори) и натоварувачи со лопата; други самоодни 
машини за рудници                                                                                               

8429.59 + 8430.50

 28.92.27 Лемеши (рала) за булдожери и англдозери                                                                                                                      8431.42
 28.92.28 Дампери (самоистоварни моторни возила), за употреба надвор 

од  патната мрежа      
8704.10

 28.92.3 Други машини за ископување                  
 28.92.30 Други машини за ископување               8430 [.10 + .20 + .6] + 8479.10
 28.92.4 Машини за сортирање, мелење, мешање и слична обработка 

на земја, камен, руда и други минерални материјали
 28.92.40 Машини за сортирање, мелење, мешање и слична обработка на 

земја, камен, руда и други минерални материјали
8474 [.10 + .20 + .3]

 28.92.5 Трактори-гасеничари                                                                 
 28.92.50 Трактори-гасеничари                                                                  8701.30
 28.92.6 Делови за машини за рударство, каменоломи и градежништво
 28.92.61 Делови на машини за дупчење, длабинско дупчење и 

ископување; делови на дигалки (кранови)
8431 [.43 + .49]

 28.92.62 Делови на машини за сортирање, мелење, мешање и слична 
обработка на земја, камен и слични материјали                                                                                                                          

8474.90

 28.92.9 Постапки по договор како дел од производството на машини за 
рударство, каменоломи и градежништво

 28.92.99 Постапки по договор како дел од производството на машини за 
рударство, каменоломи и градежништво

 28.93 Машини за индустријата на храна, пијалаци и тутун
 28.93.1 Машини за индустријата на храна, пијалаци и тутун, освен 

нивни делови
 28.93.11 Центрифугални сепаратори за павлака      8421.11
 28.93.12 Машини за преработка на млеко                        8434.20
 28.93.13 Машини за мелење и обработка на жита и сушен зеленчук, 

неспомнати на друго место           
8437.80

 28.93.14 Машини за производство на вино, јаболкова ракија, овошни 
сокови и слични  пијалаци              

8435.10
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 28.93.15 Неелектрични пекарски печки; апарати за готвење и греење, 
освен за домаќинствата

8417.20 + 8419.81

 28.93.16 Сушилници за земјоделски производи 8419.31
 28.93.17 Машини за индустриско подготвување и производство на храна 

и пијалаци, вклучувајќи масти и масла                                                                                                                            
8438 [.10 + .20 + .30 + .40 + .50 
+ .60 + .80] + 8479.20

 28.93.18 Машини за подготвување и преработка на тутун, неспомнати на 
друго место        

8478.10

 28.93.2 Машини за чистење, сортирање и класирање на семиња, зрна 
и сушен мешункаст зеленчук            

 28.93.20 Машини за чистење, сортирање и класирање на семиња, зрна и 
сушен мешункаст зеленчук            

8437.10

 28.93.3 Делови за машини за индустријата на храна, пијалаци и тутун
 28.93.31 Делови за машини за индустријата на пијалаци 8435.90
 28.93.32 Делови за машини за индустријата на храна 8438.90
 28.93.33 Делови за машини за подготовка и преработка на тутун 8478.90
 28.93.34 Делови за машини за чистење, сортирање и  класирање  на 

семиња, зрна и сушен мешункаст зеленчук                                         
8437.90

 28.93.9 Постапки по договор како дел од производството на машини за 
индустријата на храна, пијалаци и тутун

 28.93.99 Постапки по договор како дел од производството на машини за 
индустријата на храна, пијалаци и тутун

 28.94 Машини за индустријата на текстил, облека и кожа
 28.94.1 Машини за подготвување, предење, ткаење и плетење на 

текстил
 28.94.11 Машини за екструдирање (истиснување), извлекување, 

текстурирање или сечење на вештачки или на синтетички 
текстилни материјали; машини за подготвување на текстилни в
лакна                                                                                      

8444 + 8445.1

 28.94.12 Машини за предење текстил; машини за дублирање, кончење и 
намотување на текстил

8445 [.20 + .30 + .40 + .90]

 28.94.13 Машини за ткаење (разбои)                 8446
 28.94.14 Машини за плетење, шивачко-преплетувачки и слични машини; 

тафтинг машини
8447

 28.94.15 Помошни машини за употреба со машините за обработка на 
текстил; машини за печатење на текстил                                 

8443.19.20 + 8448.1

 28.94.2 Други машини за производство на текстил и облека, 
вклучувајќи и машини за шиење

 28.94.21 Машини за перење, чистење, цедење, пеглање, пресување, 
сушење, намотување и слично на текстилни предива и ткаенини; 
машини за довршување на филц                                                                                     

8449 + 8451 [.30 + .40 + .50 + 
.80]

 28.94.22 Машини за перење  алишта; машини за хемиско чистење; 
машини за сушење на алишта, со капацитет над 10 kg                                                                                                                      

8450.20 + 8451 [.10 + .29]

 28.94.23 Центрифугални машини за сушење  алишта                        8421.12
 28.94.24 Машини за шиење, освен машини за прошивање книги и 

машини за шиење за домаќинствата                      
8452.2

 28.94.3 Машини за обработка  на штавени и сурови кожи или за 
производство и поправка на обувки и други предмети од 
сурова и штавена кожа                                                                                                                

 28.94.30 Машини за обработка  на штавени и сурови кожи или за 
производство и поправка на обувки и други предмети од сурова 
и штавена кожа                                                                                                             

8453 [.10 + .20 + .80]

 28.94.4 Машини за шиење за домаќинствата                    
 28.94.40 Машини за шиење за домаќинствата                  8452.10
 28.94.5 Делови и прибор за машини за ткаење и предење и за машини 

за друго производство на текстил и облека и за обработка на к
ожа                                                                                                                                    

 28.94.51 Делови и прибор за машини за предење и машини за ткаење                                                                                                                  8448 [.20 + .3 + .4 + .5]
 28.94.52 Делови на машини за друго производство и обработка на 

текстил, облека и кожа              
8450.90 + 8451.90 + 8452 [.30 + 
.90] + 8453.90
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 28.94.9 Постапки по договор како дел од производството на машини за 
индустријата за текстил, облека и кожа

 28.94.99 Постапки по договор како дел од производството на машини за 
индустријата за текстил, облека и кожа

 28.95 Машини за индустријата на хартија и картон
 28.95.1 Машини за индустријата на хартија и картон и нивни делови 
 28.95.11 Машини за индустријата за хартија и картон, освен нивни делови                                                                                                                                           

                                                      
8439 [.10 + .20 + .30] + 8441 [.10 
+ .20 + .30 + .40 + .80]

 28.95.12 Делови за машини за индустријата за хартија и картон                  8439.9 + 8441.90
 28.95.9 Постапки по договор како дел од производството на машини за 

индустријата за хартија и картон
 28.95.99 Постапки по договор како дел од производството на машини за 

индустријата за хартија и картон
 28.96 Машини за обработка на гума и пластични маси 
 28.96.1 Машини за обработка на гума и пластични маси или за 

изработка на производи од нив,  неспомнати на друго место
 28.96.10 Машини за обработка на гума и пластични маси или за 

изработка на производи од нив,  неспомнати на друго место
8477 [.10 + .20 + .30 + .40 + .5 
+ .80]

 28.96.2 Делови за машини за обработка на гума и пластични маси или 
за изработка на производи од нив, неспомнати на друго место

 28.96.20 Делови за машини за обработка на гума и пластични маси или за 
изработка на производи од нив, неспомнати на друго место

8477.90

 28.96.9 Постапки по договор како дел од производството на машини за 
обработка на гума и пластични маси

 28.96.99 Постапки по договор како дел од производството на машини за 
обработка на гума и пластични маси

 28.99 Други машини за специјална намена, неспомнати на друго 
место

 28.99.1 Машини за печатење и книговезачки машини
 28.99.11 Книговезачки машини, вклучувајќи машини за прошивање книги                                                                                                                                           8440.10
 28.99.12 Машини, апарати и опрема за сложување, подготовка или 

печатење на плочи           
8442.30

 28.99.13 Машини за офсет- печатење, освен од канцелариски вид                                                                                                                                              
                                                             

8443 [.11 + .13 (.31 + .35 + .39 
+ .90)]

 28.99.14 Други машини за печатење, освен од канцелариски вид 8443 [.14 + .15 + .16 + .17 + .19 
(.40 + .70) + .39.90]

 28.99.2 Машини и апарати кои се користат за производство на 
полупроводнички картички и плочи, полупроводнички 
единици, електронски интегрални кола или рамни панел 
дисплеи 

 28.99.20 Машини и апарати кои се користат за производство на 
полупроводнички картички и плочи, полупроводнички единици, 
електронски интегрални кола или рамни панел дисплеи 

8486 [.10 + .20.90 + .30]

 28.99.3 Машини за посебна намена, неспомнати на друго место
 28.99.31 Сушилници за дрво, хартиена маса, хартија или картон; 

сушилници, освен за домаќинство, неспомнати на друго место                                                                                                                                            
    

8419 [.32 + .39]

 28.99.32 Вртелешки, лулашки, стрелишта и други саемски објекти за 
забава            

9508

 28.99.39 Опрема за лансирање на воздухоплови; палубни запирачи на 
воздухоплови или слична опрема; опрема за балансирање на 
гуми; машини за посебна намена, неспомнати на друго место                                                                                  

8401.20 + 8474.80 + 8475 [.10 + 
.2] + 8479 [.40 + .50 + .60 + .7 + 
.8] + 8486.40 + 8805.10 + 9504 
[.50 + .90.80]

 28.99.4 Делови за машини за печатење и книговезачки машини
 28.99.40 Делови за машини за печатење и книговезачки машини 8440.90 + 8442.40 + 8443.91
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 28.99.5 Делови за машини и апарати кои се користат исклучиво или 
главно за производство на полупроводнички картички и плочи, 
полупроводнички единици, електронски интегрални кола или 
рамни панел дисплеи; делови за други машини за посебни 
намени 

 28.99.51 Делови за машини и апарати кои се користат исклучиво или 
главно за производство на полупроводнички картички и плочи, 
полупроводнички единици, електронски интегрални кола или 
рамни панел дисплеи 

8486.90 (.20 + .30 + .40 + .50 + 
.60 + .90)

 28.99.52 Делови на други машини за посебна намена, неспомнати на 
друго место

8466.93.30 + 8475.90 + 8479.90

 28.99.9 Постапки по договор како дел од производството на други 
машини за посебна намена, неспомнати на друго место

 28.99.99 Постапки по договор како дел од производството на други 
машини за посебна намена, неспомнати на друго место

 29 МОТОРНИ ВОЗИЛА, ПРИКОЛКИ И ПОЛуПРИКОЛКИ
 29.1 Моторни возила
 29.10 Моторни возила
 29.10.1 Мотори со внатрешно согорување, за моторни возила
 29.10.11 Клипни мотори со внатрешно согорување, со палење со помош 

на свеќички, за возила со зафатнина помала или еднаква на 1000 
cm3      

8407 [.31 + .32 + .33]

 29.10.12 Клипни мотори со внатрешно согорување, со палење со помош 
на свеќички, за возила со зафатнина над 1000 cm3

8407.34 (.10+ +.9)

 29.10.13 Клипен мотор, со внатрешно согорување, на палење 
со помош на компресија (дизелски или полудизелски)                                                                                                                                    
                                                                         

8408.20

 29.10.2 Патнички возила
 29.10.21 Патнички возила со клипен мотор, со внатрешно согорување, 

со палење со помош на свеќички, со зафатнина помала или 
еднаква на 1500 cm3

8703 [.21.10 + .22.10]

 29.10.22 Патнички возила со клипен мотор, со внатрешно согорување, со 
палење со помош на свеќички, со зафатнина  над 1500 cm3 

8703 [.23.1 + .24.10]

 29.10.23 Патнички возила со клипен мотор, со внатрешно согорување, со 
палење со помош на компресија (дизелски или полудизелски) 

8703 [.31.10 + 32.1 + .33.1]

 29.10.24 Други моторни возила за превоз на лица 8703.90
 29.10.3 Моторни возила за превоз на 10 или повеќе од 10 лица
 29.10.30 Моторни возила за превоз на 10 или повеќе од 10 лица 8702 [.10 (.11 + .91) + .90 (.11 + 

.31 + .90)]
 29.10.4 Моторни возила за превоз на стоки
 29.10.41 Возила за превоз на стоки, со клипен мотор, со внатрешно 

согорување, со палење со помош на компресија (дизелски или 
полудизелски) 

8704 [.21 (.10 + .31 + .91) + .22 
(.10 + .91) + .23 (.10 + .91)]

 29.10.42 Возила за превоз на стоки, со клипен мотор, со внатрешно 
согорување, со палење со помош на свеќички; други  возила за 
превоз на стоки 

8704 [.31 (.10 + .31 + .91) + .32 
(.10 + .91) + .90]

 29.10.43 Друмски трактори за полуприколки      8701.20.10
 29.10.44 Шасии со вградени мотори, за моторни возила                        8706
 29.10.5 Моторни возила за посебна намена
 29.10.51 Возила со дигалка                                                                8705.10
 29.10.52 Возила за возење по снег; возила за голф и слично, со мотор                                                                               8703.10
 29.10.59 Моторни возила за посебна намена, неспомнати на друго место                                                                                                                       8705 [.20 + .30 + .40 + .90]
 29.10.9 Постапки по договор како дел од производството на моторни 

возила
 29.10.99 Постапки по договор како дел од производството на моторни 

возила
 29.2 Каросерии за моторни возила; приколки и полуприколки
 29.20 Каросерии за моторни возила; приколки и полуприколки
 29.20.1 Каросерии за моторни возила
 29.20.10 Каросерии за моторни возила 8707
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 29.20.2 Приколки и полуприколки; контејнери                 
 29.20.21 Контејнери специјално конструирани и опремени за еден или 

повеќе видови превоз                  
8609

 29.20.22 Приколки и полуприколки од типот на караван, за домување или 
кампување                

8716.10

 29.20.23 Други приколки и полуприколки                    8716 [.31 + .39 (.10 + .30 + .50) 
+ .40]

 29.20.3 Делови за приколки и полуприколки и други возила кои не се 
движат сами                    

 29.20.30 Делови за приколки и полуприколки и други возила кои не се 
движат сами                   

8716.90

 29.20.4 услуги за реконструкција, склопување, опремување и работа 
на каросерии за моторни возила

 29.20.40 Услуги за реконструкција, склопување, опремување и работа на 
каросерии за моторни возила

 29.20.5 услуги за опремување на каравани и мобилни автодомови
 29.20.50 Услуги за опремување на каравани и мобилни автодомови
 29.20.9 Постапки по договор како дел од производството на каросерии 

за моторни возила, приколки и полуприколки
 29.20.99 Постапки по договор како дел од производството на каросерии 

за моторни возила, приколки и полуприколки
 29.3 Делови и прибор за моторни возила
 29.31 Електрична и електронска опрема за моторни возила
 29.31.1 Сетови на спроводници за палење и други спроводници за 

возила, воздухоплови или бродови                                   
 29.31.10 Сетови на спроводници за палење и други спроводници за 

возила, воздухоплови или бродови                                                                   
8544.30

 29.31.2 Друга електрична опрема за моторни возила и нивни делови 
 29.31.21 Свеќички за палење; магнети за палење; динамо-магнети; 

магнетни замавници; разводници; калеми за палење                                        
8511 [.10 + .20 + .30]

 29.31.22 Електрозадвижувачи и електрозадвижувачи-генератори за 
двојна намена; други генератори и опрема                                

8511 [.40 + .50 + .80]

 29.31.23 Електрична опрема за осветлување и сигнализација, бришачи 
на стакло, уреди за одмрзнување, уреди за одмаглување за 
мотоцикли и моторни возила                                                                                                                  

8512 [.10 + .30 + .40]

 29.31.3 Делови за друга електрична опрема за моторни возила и 
мотоцикли

 29.31.30 Делови за друга електрична опрема за моторни возила и 
мотоцикли

8511.90 + 8512.90

 29.31.9 Постапки по договор како дел од производството на 
електрична и електронска опрема за моторни возила

 29.31.99 Постапки по договор како дел од производството на електрична 
и електронска опрема за моторни возила

 29.32 Други делови и прибор за моторни возила
 29.32.1 Седишта за моторни возила
 29.32.10 Седишта за моторни возила 9401.20
 29.32.2 Сигурносни појаси, сигурносни воздушни перничиња, делови и 

прибор за каросерии          
 29.32.20 Сигурносни појаси, сигурносни воздушни перничиња, делови и 

прибор за каросерии        
8708 [.2 + .95]

 29.32.3 Делови и прибор за моторни возила, неспомнати на друго 
место, 

 29.32.30 Делови и прибор за моторни возила, неспомнати на друго место, 8708 [.10 + .30 + .40 + .50 + .70 
+ .80 + .91 + .92 + .93 + .94 + .99]

 29.32.9 услуги за инсталирање на делови и прибор за моторни 
возила, неспомнати на друго место; услуги за составување на 
комплетни конструкции на моторни возила  во производниот 
процес; Постапки по договор како дел од производството на 
други делови и прибор за моторни возила

 29.32.91 Услуги по договор за составување на комплетни конструкции на 
моторни возила 
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 29.32.92 Услуги за инсталирање на делови и прибор за моторни возила, 
неспомнати на друго место

 29.32.99 Постапки по договор како дел од производството на други 
делови и прибор за моторни возила

 30 ДРугИ ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА
 30.1 Чамци и бродови
 30.11 бродови и пловечки објекти
 30.11.1 Воени бродови
 30.11.10 Воени бродови 8906.10
 30.11.2 бродови и слични пловила за превоз на патници и  стока
 30.11.21 Патнички бродови, излетнички бродови и слични пловила за 

превоз на патници; ферибродови (траекти) од сите видови                                         
8901.10

 30.11.22 Танкери за транспорт на сурова нафта, нафтени производи, 
хемикалии, течни гасови

8901.20

 30.11.23 Бродови, ладилници, освен танкери 8901.30
 30.11.24 Бродови за превоз на сув товар 8901.90
 30.11.3 Рибарски бродови и други бродови со специјална намена
 30.11.31 Рибарски бродови; бродови-фабрики и други бродови за 

преработка и конзервирање на риба                                                
8902

 30.11.32 Бродови влекачи (реморкери) и потискувачи (туркачи)                                     8904
 30.11.33 Пловечки багери; бродови светилници, пловечки дигалки;  други 

пловила                                              
8905 [.10 + .90] + 8906.90

 30.11.4 Платформи за дупчење и производство и пловила за 
опслужување на тие платформи

 30.11.40 Платформи за дупчење и производство и пловила за 
опслужување на тие платформи

8905.20

 30.11.5 Други пловни конструкции (вклучувајќи сплавови, резервоари, 
платформи за истоварување, пловила и светилници)

 30.11.50 Други пловни конструкции (вклучувајќи сплавови, резервоари, 
платформи за истоварување, пловила и светилници)

8907 + 9401.80

 30.11.9 услуги за преуредување, реконструкција и опремување на 
бродови, пловни платформи и конструкции; Постапки по 
договор како дел од производството на бродови и пловни 
структури

 30.11.91 Услуги за преуредување, реконструкција и опремување на 
бродови, пловни платформи и конструкции; Постапки по договор 
како дел од производството на бродови и пловни структури

 30.11.92 Услуги за опремување  на бродови, пловни платформи и 
конструкции

 30.11.99 Постапки по договор како дел од производството на бродови и 
пловни структури

 30.12 Чамци за рекреација и спортски чамци
 30.12.1 Чамци за рекреација и спортски чамци
 30.12.11 Едрилици (освен на надувување), за разонода или спорт со или 

без помошен мотор
8903.91

 30.12.12 Чамци на надувување за разонода и спорт                           8903.10
 30.12.19 Други чамци за разонода и спорт; чамци на весла и кануа                              8903 [.92 + .99]
 30.12.9 Постапки по договор како дел од производството на чамци за 

рекреација и спортски чамци
 30.12.99 Постапки по договор како дел од производството на чамци за 

рекреација и спортски чамци
 30.2 Железнички локомотиви и шински возила
 30.20 Железнички локомотиви и шински возила
 30.20.1 Железнички локомотиви и локомотиви тендери
 30.20.11  Железнички локомотиви напојувани од електрична мрежа                                            8601.10
 30.20.12 Дизел-електрични локомотиви                                      8602.10
 30.20.13 Други железнички локомотиви; локомотивски тендери             8601.20 + 8602.90
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 30.20.2 Самоодни железнички и трамвајски патнички или товарни 
вагони и коли, освен за одржување и сервисирање              

 30.20.20 Самоодни железнички и трамвајски патнички или товарни 
вагони и коли, освен за одржување и сервисирање                  

8603

 30.20.3 Други  железнички возила
 30.20.31  Железнички или трамвајски возила за одржување и сервисира

ње                     
8604

 30.20.32  Железнички и трамвајски патнички вагони, несамоодни; вагони 
за багаж и други специјални вагони                                                                                                                                 

8605

 30.20.33  Железнички и трамвајски товарни вагони за превоз на стока, 
несамоодни 

8606

 30.20.4 Делови за железнички и трамвајски локомотиви или други 
шински возила; механичка опрема за контрола на сообраќајот                                                                           

 30.20.40 Делови за железнички и трамвајски локомотиви или други 
шински возила; механичка опрема за контрола на сообраќајот                                                                         

8607 + 8608 + 9401.80

 30.20.9 услуги за генерален ремонт и опремување на железнички и 
трамвајски локомотиви и шински возила; Постапки по договор 
како дел од производството на железнички локомотиви и 
шински возила                                                                         

 30.20.91 Услуги за генерален ремонт и опремување на железнички и 
трамвајски локомотиви и шински возила                            

 30.20.99 Постапки по договор како дел од производството на железнички 
локомотиви и шински возила

 30.3 Воздухопловни и вселенски летала и сродни машини
 30.30 Воздухопловни и вселенски летала и сродни машини
 30.30.1 Мотори и машини за воздухопловни или вселенски летала;  

земски тренежери за летање и нивни делови 
 30.30.11 Клипни мотори со внатрешно согорување на палење со помошна 

свеќици, за воздухоплови          
8407.10

 30.30.12 Турбо-млазни и турбо-пропелерни мотори                      8411 [.1 + .2]
 30.30.13 Реактивни мотори, освен турбо-млазни          8412.10
 30.30.14 Земски тренежери за летање и нивни делови 8805.2
 30.30.15 Делови за клипни мотори со внатршно согорување на палење со 

помошна свеќици, за воздухоплови         
8409.10

 30.30.16 Делови за турбо-млазни и турбо-плопелерни мотори                         8411.91
 30.30.2 балони и дирижабли (воздушни бродови); едрилици, 

делтаплани и други воздухоплови без сопствен погон
 30.30.20 Балони и дирижабли (воздушни бродови); едрилици, 

делтаплани и други воздухоплови без сопствен погон
8801

 30.30.3 Хеликоптери и авиони
 30.30.31 Хеликоптери 8802.1
 30.30.32 Авиони и други воздухоплови, неспомнати на друго место, со 

сопствена тежина помала или еднаква на 2000 kg                                                                                             
8802.20

 30.30.33 Авиони и други воздухоплови, неспомнати на друго место, со 
сопствена тежина поголема од 2000 kg и помала или еднаква на 
15000 kg                                                                    

8802.30

 30.30.34 Авиони и други воздухоплови, неспомнати на друго место, со 
сопствена тежина над 15000 kg                   

8802.40

 30.30.4 Вселенски летала (вклучувајќи сателити) и опрема за 
лансирање на веленски летала                 

 30.30.40 Вселенски летала (вклучувајќи сателити) и опрема за лансирање  
на вселенски летала                

8802.60 + 9306.90.10

 30.30.5 Други делови за воздухоплови и вселенски летала
 30.30.50 Други делови за воздухоплови и вселенски летала 8803 + 9401 [.10 + .90.10]
 30.30.6 услуги за генерален ремонт на авиони и авионски мотори
 30.30.60 Услуги за генерален ремонт на авиони и авионски мотори
 30.30.9 Постапки по договор како дел од производството на 

воздухоплови и вселенски летала и сродни превозни средства 
и опрема

 30.30.99 Постапки по договор како дел од производството на 
воздухоплови и вселенски летала и сродни превозни средства и 
опрема
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 30.4 Воени борбени возила
 30.40 Воени борбени возила
 30.40.1 Моторизирани тенкови и други оклопни борбени возила и 

нивни делови           
 30.40.10 Моторизирани тенкови и други оклопни борбени возила и нивни 

делови       
8710

 30.40.9 Постапки по договор, како дел од производството на воени 
борбени возила

 30.40.99 Постапки по договор, како дел од производството на воени 
борбени возила

 30.9 Превозни средства, неспомнати на друго место
 30.91 Мотоцикли
 30.91.1 Мотоцикли и приколки за мотоцикли
 30.91.11 Мотоцикли и велосипеди со помошен клипен мотор со 

внатрешно согорување, со зафатнина на цилиндер помала или 
еднаква на 50 cm3                                                                                                                                  

8711.10

 30.91.12 Мотоцикли со клипни мотори со внатрешно согорување, со 
зафатнина на цилиндерот поголема од 50 cm3              

8711 [.20 + .30 + .40 + .50]

 30.91.13 Мотоцикли,неспомнати на друго место; приколки за мотоцикли                                                                                                                                       8711.90
 30.91.2 Делови и прибор за мотоцикли и приколки за мотоцикли
 30.91.20 Делови и прибор за мотоцикли и приколки за мотоцикли 8409.9 + 8714.10
 30.91.3 Мотори со внатрешно согорување, за мотоцикли
 30.91.31 Клипни мотори со внатрешно согорување, на палење со помош 

на свеќички, со зафатнина помала или еднаква на 1000 cm3, за 
мотоцикли  

8407 [.31 + .32 + .33 (.20 + .80)]

 30.91.32 Клипни мотори со внатрешно согорување, на палење со помош 
на свеќички, со зафатнина поголема од 1000 cm3, за мотоцикли                                                                                             

8407.34.9

 30.91.9 Постапки по договор како дел од производството на мотоцикли
 30.91.99 Постапки по договор како дел од производството на мотоцикли
 30.92 Велосипеди и инвалидски колички
 30.92.1 Велосипеди и други слични возила без мотор               
 30.92.10 Велосипеди и други слични возила без мотор            8712
 30.92.2 Колички за инвалиди, освен нивни делови и прибор                                    
 30.92.20 Колички за инвалиди, освен нивни делови и прибор                       8713
 30.92.3 Делови и прибор за велосипеди и други слични возила, без 

мотор и за инвалидски колички
 30.92.30 Делови и прибор за велосипеди и други слични возила, без 

мотор и за инвалидски колички
8714 [.20 + .9]

 30.92.4 Детски колички и нивни делови                          
 30.92.40 Детски колички и нивни делови                       8715
 30.92.9 Постапки по договор како дел од производството на 

велосипеди и инвалидски колички
 30.92.99 Постапки по договор како дел од производството на велосипеди 

и инвалидски колички
 30.99 Други превозни средства, неспомнати на друго место
 30.99.1 Други превозни средства, неспомнати на друго место
 30.99.10 Други превозни средства, неспомнати на друго место 8716.80
 30.99.9 Постапки по договор како дел од производството на други 

превозни средства, неспомнати на друго место
 30.99.99 Постапки по договор како дел од производството на други 

превозни средства, неспомнати на друго место
 31 Мебел
 31.0 Мебел
 31.00 Седишта и нивни делови; делови за мебел
 31.00.1 Седишта и нивни делови
 31.00.11 Седишта со метална рамка 9401 [.30 + .7]
 31.00.12 Седишта со дрвена рамка             9401 [.40 + .5 + .6]
 31.00.13 Други седишта 9401.80
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 31.00.14 Делови за седишта 9401.90 (.30 + .80)
 31.00.2 Делови за мебел (освен седишта)
 31.00.20 Делови за мебел (освен седишта) 9403.90
 31.00.9 услуги за тапацирање на столови и седишта; Постапки по 

договор како дел од производството на седишта и нивни  
делови и делови за мебел

 31.00.91 Услуги за тапацирање на столови и седишта
 31.00.99 Постапки по договор како дел од производството на седишта и 

нивни  делови и делови за мебел
 31.01 Канцелариски мебел и мебел за продавници
 31.01.1 Канцелариски мебел и мебел за продавници
 31.01.11 Канцелариски метален мебел                              9403.10
 31.01.12 Канцелариски дрвен мебел                                9403.30
 31.01.13 Дрвен мебел за продавници                             9403.60.30
 31.01.9 Постапки по договор како дел од производството на 

канцелариски мебел и мебел за продавници
 31.01.99 Постапки по договор како дел од производството на 

канцелариски мебел и мебел за продавници
 31.02 Кујнски мебел
 31.02.1 Кујнски мебел
 31.02.10 Кујнски мебел 9403.40.10
 31.02.9 Постапки по договор како дел од производството на кујнски 

мебел
 31.02.99 Постапки по договор како дел од производството на кујнски 

мебел
 31.03 Душеци
 31.03.1 Душеци
 31.03.11 Носачи за душеци 9404.10
 31.03.12 Душеци, освен носачи за душеци 9404.2
 31.03.9 Постапки по договор како дел од производството на душеци
 31.03.99 Постапки по договор како дел од производството на душеци
 31.09 Друг мебел
 31.09.1 Друг мебел
 31.09.11 Метален мебел, неспомнат на друго место                  9403.20
 31.09.12 Дрвен мебел за спални соби, за дневни соби и за трпезарии                                             9403 [.50 + .60.10]
 31.09.13 Дрвен мебел, неспомнат на друго место             9403.60.90
 31.09.14 Мебел од пластични маси или други материјали (прачки или 

бамбус)
9403 [.70 + .8]

 31.09.9 услуги за довршување на нов мебел; Постапки по договор како 
дел од производството на друг мебел

 31.09.91 Услуги за довршување на нов мебел (освен тапацирање  на 
столови и седишта)                          

 31.09.99 Постапки по договор како дел од производството на друг мебел
 32 ДРугИ ИНДуСТРИСКИ ПРОИЗВОДИ
 32.1 Накит, бижутерија и сродни производи
 32.11 Метални пари 
 32.11.1 Метални пари 
 32.11.10 Метални пари 7118
 32.11.9 Постапки по договор како дел од производството на метални 

пари
 32.11.99 Постапки по договор како дел од производството на метални 

пари
 32.12 Накит и сродни производи
 32.12.1 Накит и сродни производи
 32.12.11 Одгледувани бисери, бесценети или полубесценети камења, 

вклучувајќи синтетички или реконструирани, обработени, но не
монтирани                                                                                                                             

7101.22 + 7102.39 + 7103.9 + 
7104.90

 32.12.12 Индустриски дијаманти, обработени; прашина и прав од 
природни или синтетички бесценети или полубесценети камења                                                                                                                                   

7102.29 + 7105
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 32.12.13 Накит и делови за накит; златарски и филигрански (кујунџиски) 
производи и делови за нив           

7113 + 7114

 32.12.14 Други производи од благородни метали; производи од природни 
или обработени бисери, бесценети или полубесценети камења                                                              

7115.90 + 7116 + 9113.10

 32.12.9 Постапки по договор како дел од производството на накит и 
сродни производи

 32.12.99 Постапки по договор како дел од производството на накит и 
сродни производи

 32.13 бижутерија и сродни производи
 32.13.1 бижутерија и сродни производи
 32.13.10 Бижутерија и сродни производи 7117 + 9113.20
 32.13.9 Постапки по договор како дел од производството на 

бижутерија и сродни производи
 32.13.99 Постапки по договор како дел од производството на бижутерија 

и сродни производи
 32.2 Музички инструменти
 32.20 Музички инструменти
 32.20.1 Клавири, оргули и други жичани и дувачки музички 

инструменти, клавијатури; метрономи, тонски вилушки; 
механизми за музички кутии

 32.20.11 Клавири и други клавијатурни жичани инструменти                             9201 [.10.10 + .20 + .90]
 32.20.12 Други жичани музички инструменти                                       9202
 32.20.13 Оргули со типки, хармониуми и слични инструменти; хармоники 

и слични инструменти; усни хармоники; дувачки инструменти                                                  
9205

 32.20.14 Музички и клавијатурни инструменти со електричен звук                                       9207
 32.20.15 Други музички инструменти                                    9206 + 9208
 32.20.16 Метрономи, тонски вилушки и пишталки за давање  висина на 

тонот; механизми за музички кутии; жици за музички инструменти                                                                                                                       
9209 [.30 + .99 (.40 + .50)]

 32.20.2 Делови и прибор за музички инструменти
 32.20.20 Делови и прибор за музички инструменти 9209 [.91 + .92 + .94 + .99 (.20 

+ .70)]
 32.20.9 Постапки по договор како дел од производството на музички 

инструменти
 32.20.99 Постапки по договор како дел од производството на музички 

инструменти
 32.3 Спортска опрема
 32.30 Спортска опрема
 32.30.1 Спортска опрема
 32.30.11 Скии за снег и друга опрема за скијање; лизгалки за мраз и 

ролшуи; нивни делови                                 
9506 [.1 + .70]

 32.30.12 Обувки за скијање 6402.12 + 6403.12
 32.30.13 Скии за вода, даски за сурфање, даски за едрење и друга опрема 

за спортови на вода                    
9506.2

 32.30.14 Производи и опрема за гимнастика, фитнес центри и атлетика                                                                                                                                         
                                                            

9506.91

 32.30.15 Друг прибор и опрема за спорт и игри на отворен простор, 
базени за пливање и веслање       

4203.21 + 9506 [.3 + .40 + .5 + 
.6 + .99]

 32.30.16 Рибарски стапови и друг прибор за риболов, прибор за лов и 
риболов, неспомнат на друго место                    

9507

 32.30.9 Постапки по договор како дел од производството на спортска 
опрема

 32.30.99 Постапки по договор како дел од производството на спортска 
опрема

 32.4 Игри и играчки
 32.40 Игри и играчки
 32.40.1 Кукли со човечки лик;  играчки во форма на животни или други 

суштества;  нивни делови 
 32.40.11 Кукли со човечки лик                            9503.00.21
 32.40.12 Играчки во форма на животни или други суштества 9503.00.4
 32.40.13 Делови и прибор за кукли со човечки лик                 9503.00.29
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 32.40.2 Возови играчки и прибор за нив; други играчки, намалени 
модели или конструкции и играчки за склопување                         

 32.40.20 Возови играчки и прибор за нив; други играчки, намалени 
модели или конструкции и играчки за склопување            

9503.00.3

 32.40.3 Други играчки, вклучувајќи играчки музички инструменти                                    
 32.40.31 Детски играчки со тркала, за јавање или возење; колички за 

кукли            
9503.00.10

 32.40.32 Сложувалки                                                               9503.00.6
 32.40.39 Игри и играчки, неспомнати на друго место 3407 + 9503.00 (.55 + .7 + .8 + .9)
 32.40.4 Други игри
 32.40.41 Карти за играње                                                              9504.40
 32.40.42 Предмети за билијард, луна парк, игри на маса или друштвени 

игри; други игри на автомати кои работат со внесување на 
метални пари или жетони                                                                                                                                 

9504 [.20 + .30 + .90.10]

 32.40.9 Постапки по договор како дел од производството на игри и 
играчки

 32.40.99 Постапки по договор како дел од производството на игри и 
играчки

 32.5 Медицински и стоматолошки инструменти
 32.50 Медицински и стоматолошки инструменти
 32.50.1 Медицински, хируршки и стоматолошки инструменти и 

апарати
 32.50.11 Инструменти и апарати за стоматолошки третман 8514 [.10.80 + .20 + .30 + .40] + 

9018.4
 32.50.12 Медицински, хируршки и лабораториски апарати за 

стерилизација    
8419.20

 32.50.13 Шприцови, игли, катетери, канили и слично; офталмолошки и 
други инструменти и апарати, неспомнати на друго место                                                                                                                                     

8421.19.20 + 9018 [.3 + .50 + 
.90] + 9025.11.20

 32.50.2 Терапевтски инструменти и апарати; протетски и ортопедски 
помагала     

 32.50.21 Терапевтски инструменти и апарати; респираторни и слични 
апарати за дишење               

9019

 32.50.22 Вештачки зглобови; ортопедски справи и помагала; вештачки 
заби; забни протези; вештачки делови на тело, неспомнати на 
друго место                                                                                                                             

9021 [.10 + .2 + .3]

 32.50.23 Делови и прибор за протетски и ортопедски справи 9021.90.90
 32.50.3 Медицински, хируршки, забарски и ветеринарски мебел; 

берберски и слични столови, како и нивни делови                    
 32.50.30 Медицински, хируршки, забарски и ветеринарски мебел; 

берберски и слични столови, како и нивни делови                                   
9402

 32.50.4 Очила, леќи за очила и нивни делови 
 32.50.41 Контактни леќи; леќи за очила од сите видови материјали 9001 [.30 + .40 + .50]
 32.50.42 Очила и слични производи, корективни, заштитни и други                                 9004
 32.50.43 Рамки за очила и слични производи                            9003.1
 32.50.44 Делови за рамки за очила и слични производи 9003.90
 32.50.5 Други производи за медицинска и хируршка намена
 32.50.50 Други производи за медицинска и хируршка намена 3006 [.10 (.30 + .90) + .40 + .70 + 

.91] + 6307.90.98
 32.50.9 Постапки по договор како дел од производството на 

медицинска и хируршка опрема и ортопедски помагала
 32.50.99 Постапки по договор како дел од производството на медицинска 

и хируршка опрема и ортопедски помагала
 32.9 Производи, неспомнати на друго место
 32.91 Метли и четки
 32.91.1 Метли и четки
 32.91.11 Метли и четки за чистење во домаќинствата                                   9603 [.10 + .90]
 32.91.12 Четки за заби, четки за коса и други тоалетни четки за лична 

употреба; сликарски и четки за пишување и кистови, четки за 
козметика

9603 [.2 + .30]
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 32.91.19 Други четки, неспомнати на друго место                                                                                                                                            
                                                                            

9603 [.40 + .50]

 32.91.9 Постапки по договор како дел од производството на метли и 
четки

 32.91.99 Постапки по договор како дел од производството на метли и 
четки

 32.99 Други производи, неспомнати на друго место
 32.99.1 Заштитни шлемови, прибори за пишување, табли, датумари, 

жигови или нумератори; ленти за машини за пишување, 
перничиња за жигови за мастило

 32.99.11 Заштитни шлемови и други заштитни производи 3926.90.97 + 4016.99.97 + 4203 
[.10 + .29.10 + .30] + 4205.00.90 
+ 4503.90 + 4504.90.80 + 
6116.10 + 6216 + 6307.90 + 
6506 [.10 + .91] + 9020

 32.99.12 Пенкала, фломастери и маркери; патент моливи                            9608 [.10 + .20 + .40]
 32.99.13 Пера за копирање цртежи; наливпера, стилограф-пера и други п

ера                                      
9608.30

 32.99.14 Сетови за прибор за пишување, држачи за пера, држачи за 
моливи и слични држачи; нивни делови         

9608 [.50 + .60+ .9]

 32.99.15 Моливи и мини, црни и во боја, јаглен за цртање, креди за 
пишување, цртање и кројачки креди                       

9609

 32.99.16 Таблици и табли за пишување и цртање; датумари, нумератори 
и слично; ленти за машини за пишување и слични ленти; 
перничиња за жигови на мастило                                                                                                

9610 + 9611 + 9612

 32.99.2 Чадори; бастуни, копци; пресвлечени копчиња, патент-
затворачи; нивни делови 

 32.99.21 Чадори и чадори за сонце; стапови за одење (бастуни), стапови-
столови и слично          

6601 + 6602

 32.99.22 Делови, украси и прибор за чадори, чадори за сонце, стапови за 
одење (бастуни), стапови-столови и слично                             

6603 [.20 + .90.90]

 32.99.23 Копци, нитни и слично, како и нивни делови; копчиња; патент 
затворачи

9606 [.10 + .2] + 9607.1

 32.99.24 Пресвлечени копчиња и други делови на копчиња; недовршени 
копчиња; делови на патент затворачи              

9606.30 + 9607.20

 32.99.3 Производи од човечка коса и животински влакна; слични 
производи од текстилни материјали      

 32.99.30 Производи од човечка коса и животински влакна; слични 
производи од текстилни материјали                            

6703 + 6704

 32.99.4 Запалки, лулиња и нивни  делови; производи од запалливи 
материјали; течни горива и горива од течни гасови за полнење 
на запалки

 32.99.41 Запалки за цигари и други запалки; лулиња и држачи за цигари 
како и нивни делови                                                                                                                                       

9613 [.10 + .20 + .80] + 
9614.00.90

 32.99.42 Делови за запалки; пирофорни легури; производи од запалливи 
материјали

3606.90 + 9613.90

 32.99.43 Течни и гасовити горива за полнење  на запалки, во садови со 
зафатнина помала или еднаква на 300 cm3                      

3606.10

 32.99.5 Други производи, неспомнати на друго место
 32.99.51 Свечени, карневалски и други производи за разонода, 

вклучувајќи и за магионичарски трикови                        
9505

 32.99.52 Прскалки за мириси, делови и глави за нив                                                        9616.10
 32.99.53 Инструменти, апарати и модели наменети за демонстрирање                                                                                         9023
 32.99.54 Свеќи, свеќички и слично                                                         3406
 32.99.55 Вештачко цвеќе, лисја, овошје и нивни делови      6702
 32.99.59 Други разновидни производи, неспомнати на друго место 4206 + 4421.90.95 + 4905.10 

+ 9020 + 9601 + 9602 + 9604 + 
9617 + 9618

 32.99.6 услуги за препарирање
 32.99.60 Услуги за препарирање
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 32.99.9 Постапки по договор како дел од производството на други 
производи, неспомнати на друго место

 32.99.99 Постапки по договор како дел од производството на други 
производи, неспомнати на друго место

 33 уСЛугИ ЗА ПОПРАВКА И ИНСТАЛИРАЊЕ НА МАШИНИ И 
ОПРЕМА

 33.1 услуги за поправка на производи од метал, машини и опрема
 33.11 услуги за поправка на  производи од метал
 33.11.1 услуги за поправка и одржување на производи од метал
 33.11.11 Услуги за поправка и одржување на градежни метални 

конструкции
 33.11.12 Услуги за поправка и одржување на цистерни, резервоари и 

слични контејнери од метали 
 33.11.13 Услуги за поправка и одржување на парни котли, освен котли за 

централно греење со топла вода                                          
 33.11.14 Услуги за поправка и одржување на оружје и муниција
 33.11.19 Услуги за поправка и одржување на други производи од метал
 33.12 услуги за поправка на машини
 33.12.1 услуги за поправка и одржување на машини за општа намена
 33.12.11 Услуги за поправка и одржување  на мотори и турбини, освен 

мотори за авиони и моторни возила
 33.12.12 Услуги за поправка и одржување на хидраулична опрема, други 

пумпи, компресори, славини и вентили
 33.12.13 Услуги за поправка и одржување на лежишта, преносници и 

погонски механизми
 33.12.14 Услуги за поправка и одржување на индустриски печки и 

горилници                 
 33.12.15 Услуги за  поправка и одржување на уреди за кревање и 

манипулација            
 33.12.16 Услуги за поправка и одржување на канцелариски машини и 

опрема (освен компјутери и периферна опрема)
 33.12.17 Услуги за поправка и одржување на механички рачни алати
 33.12.18 Услуги за  поправка и одржување  на опрема за разладување и 

вентилација, освен за домаќинствата                                                
 33.12.19 Услуги за поправка и одржување на други машини за општа 

намена, неспомнати на друго место                                           
 33.12.2 услуги за поправка и одржување  на машини со посебна 

намена
 33.12.21 Услуги за поправка и одржување на машини за земјоделство и 

шумарство
 33.12.22 Услуги за поправка и одржување на машини за обработка на 

метали и алатни  машини
 33.12.23 Услуги за поправка и одржување на машини за металургијата                                            
 33.12.24 Услуги за поправка и одржување на машини за вадење на руди и 

камен и за градежништвото
 33.12.25 Услуги за поправка и одржување на машини за производство на 

храна, пијалаци и тутун
 33.12.26 Услуги за поправка и одржување на машини за производство на 

текстил, облека и кожа
 33.12.27 Услуги за поправка и одржување на машини за производство на 

хартија и картон
 33.12.28 Услуги за поправка и одржување на машини за производство на 

пластични маси и гума
 33.12.29 Услуги за поправка и одржување на други машини за посебна 

намена
 33.13 услуги за поправка на електронска и оптичка опрема
 33.13.1 услуги за поправка и одржување на електронска и оптичка 

опрема
 33.13.11 Услуги за поправка и одржување на инструменти и апарати за 

мерење, контрола, тестирање и навигација
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 33.13.12 Услуги за поправка и одржување на опрема за следење 
на радијација (озрачување), електромедицинска и 
електротерапевтска опрема

 33.13.13 Услуги за поправка и одржување на професионални оптички 
инструменти и фотографска опрема

 33.13.19 Услуги за поправка и одржување на друга професионална 
електронска опрема

 33.14 услуги за поправка на електрична опрема
 33.14.1 услуги за поправка и одржување на електрична опрема
 33.14.11 Услуги за поправка и одржување на електрични мотори, 

генератори, трансформатори и апарати за дистрибуција и 
контрола на електрична енергија

 33.14.19 Услуги за поправка и одржување на друга професионална 
електрична опрема

 33.15 услуги за поправка и одржување на бродови и чамци
 33.15.1 услуги за поправка и одржување на бродови и чамци
 33.15.10 Услуги за поправка и одржување на бродови и чамци
 33.16 услуги за поправка и одржување на воздухопловни и вселенски 

летала
 33.16.1 услуги за поправка и одржување на воздухопловни и вселенски 

летала
 33.16.10 Услуги за поправка и одржување на воздухопловни и вселенски 

летала
 33.17 услуги за поправка и одржување на други превозни средства
 33.17.1 услуги за поправка и одржување на други превозни средства
 33.17.11 Услуги за поправка и одржување на железнички и трамвајски 

локомотиви и на други шински возила
 33.17.19 Услуги за поправка и одржување на други превозни средства, 

неспомнати на друго место
 33.19 услуги за поправка на друга опрема
 33.19.1 услуги за поправка на друга опрема
 33.19.10 Услуги за поправка на друга опрема
 33.2 услуги за инсталирање на индустриски машини и опрема
 33.20 услуги за инсталирање на индустриски машини и опрема
 33.20.1 услуги за инсталирање на производи од метал, освен машини 

и опрема
 33.20.11 Услуги за инсталирање на парни котли, освен котли за централно 

греење со топла вода, вклучувајќи придружен цевен систем                                                                                                                  
 33.20.12 Услуги за инсталирање на други производи од метал, освен 

машини и опрема
 33.20.2 услуги за инсталирање на машини за општа намена
 33.20.21 Услуги за инсталирање на канцелариски и сметководствени 

машини
 33.20.29 Услуги за инсталирање на други машини за општа намена, 

неспомнати на друго место
 33.20.3 услуги за инсталирање на машини за посебна намена
 33.20.31 Услуги за инсталирање на индустриски машини и опрема за 

земјоделството
 33.20.32 Услуги за инсталирање на машини за обработка на метали
 33.20.33 Услуги за инсталирање на индустриски машини и опрема за 

металургијата
 33.20.34 Услуги за инсталирање на индустриски машини и опрема за 

рударството
 33.20.35 Услуги за инсталирање на индустриски машини и опрема за 

производство на храна, пијалаци и тутун
 33.20.36 Услуги за инсталирање на индустриски машини и опрема за 

производство на текстил, облека и кожа
 33.20.37 Услуги за инсталирање на индустриски машини и опрема за 

производство на хартија и картон
 33.20.38 Услуги за инсталирање на индустриски машини и опрема за 

производство на пластични маси и гума
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 33.20.39 Услуги за инсталирање на други машини за специјална намена
 33.20.4 услуги за инсталирање на електронска и оптичка опрема
 33.20.41 Услуги за инсталирање на професионални медицински машини, 

прецизни и оптички инструменти
 33.20.42 Услуги за инсталирање на професионална електронска опрема
 33.20.5 услуги за инсталирање на електрична опрема
 33.20.50 Услуги за инсталирање на електрична опрема
 33.20.6 услуги за инсталирање на опрема за контрола на индустриски 

процеси
 33.20.60 Услуги за инсталирање на опрема за контрола на индустриски 

процеси
 33.20.7 услуги за инсталирање на други производи, неспомната на 

друго место
33.20.70 Услуги за инсталирање на други производи, неспомната на друго 

место
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D/г ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРгИЈА, гАС, ПАРЕА И КЛИМАТИЗАЦИЈА
35 ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРгИЈА; гАС, ПАРЕА И КЛИМАТИЗАЦИЈА

 35.1 услуги за производство, пренос и дистрибуција на електрична 
енергија

 35.11 Електрична енергија
 35.11.1 Електрична енергија
 35.11.10 Електрична енергија 2716
 35.12 услуги за пренос на електрична енергија
 35.12.1 услуги за пренос на електрична енергија
 35.12.10 Услуги за пренос на електрична енергија
 35.13 услуги за дистрибуција на електрична енергија
 35.13.1 услуги за дистрибуција на електрична енергија
 35.13.10 Услуги за дистрибуција на електрична енергија
 35.14 услуги за трговијата со електрична енергија
 35.14.1 услуги за трговијата со електрична енергија
 35.14.10 Услуги за трговија со електрична енергија
 35.2 Производство на гас; дистрибуција на гасовити горива преку 

дистрибутивни системи
 35.21 Производство на гас
 35.21.1 гас од камен јаглен, воден гас, генераторски гас и слични 

гасови, освен нафтени гасови                                                                                                                                        
 35.21.10 Гас од камен јаглен, воден гас, генераторски гас и слични гасови, 

освен нафтени гасови                                                                                                                                        
2705 + 2711.29

 35.22 услуги за дистрибуција на гасовити горива преку 
дистрибутивни системи

 35.22.1 услуги за дистрибуција на гасовити горива преку 
дистрибутивни системи

 35.22.10 Услуги за дистрибуција на гасовити горива преку дистрибутивни 
системи

 35.23 услуги за трговијата со гасови преку дистрибутивни системи
 35.23.1 услуги за трговијата со гасови преку дистрибутивни системи
 35.23.10 Услуги за трговијата со гасови преку дистрибутивни системи
 35.3 услуги за снабдување со пареа и климатизација
 35.30 услуги за снабдување со пареа и климатизација
 35.30.1 Пареа и топла вода; услуги за снабдување со пареа и топла 

вода
 35.30.11 Пареа и топла вода 2201.90
 35.30.12 Услуги за снабдување со пареа и топла вода преку 

дистрибутивни системи
 35.30.2 Мраз; услуги за снабдување со ладен воздух и разладена вода
 35.30.21 Мраз, вклучувајќи мраз за ладење, освен за исхрана 2201.90

35.30.22 Услуги за доставување на ладен воздух и разладена вода
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E/Д СНАбДуВАЊЕ СО ВОДА; ОТСТРАНуВАЊЕ НА ОТПАДНИ 
ВОДИ; РАКуВАЊЕ СО ОТПАД И ДЕЈНОСТИ ЗА САНАЦИЈА НА 
ОКОЛИНАТА

36 Природна вода; услуги за прочистување и снабдување со вода
 36.0 Природна вода; услуги за прочистување и снабдување со вода
 36.00 Природна вода; услуги за прочистување и снабдување со вода
 36.00.1 Природна вода
 36.00.11 Вода за пиење
 36.00.12 Вода неупотреблива за пиење
 36.00.2 услуги за прочистување и дистрибуција на вода преку 

дистрибутивни системи
 36.00.20 Услуги за прочистување и дистрибуција на вода преку 

дистрибутивни системи
 36.00.3 услуги за трговија со вода преку дистрибутивни системи
 36.00.30 Услуги за трговија со вода преку дистрибутивни системи
 37 услуги за отстранување на отпадни води; отпадна тиња
 37.0 услуги за отстранување на отпадни води; отпадна тиња
 37.00 услуги за отстранување на отпадни води; отпадно тиње
 37.00.1 услуги за отстранување на отпадни води
 37.00.11 Услуги за отстранување и прочистување на отпадни води  
 37.00.12 Услуги за чистење  на септички јами
 37.00.2 Отпадна (канализациска) тиња
 37.00.20 Отпадна (канализациска) тиња 3825.20
 38 услуги за собирање, обработка и отстранување на отпад, 

рециклирање на материјали
 38.1 Отпад; услуги за собирање на отпад
 38.11 безопасен отпад; услуги за собирање на безопасен отпад
 38.11.1 услуги за собирање на безопасен отпад за рециклирање
 38.11.11 Услуги за собирање на безопасен отпад за рециклирање, 

комунален
 38.11.19 Услуги за собирање на безопасен отпад за рециклирање, друг
 38.11.2 услуги за собирање на безопасен отпад,  кој не се рециклира
 38.11.21 Услуги за собирање на безопасен отпад,  кој не се рециклира, 

комунален
 38.11.29 Услуги за собирање на безопасен отпад, кој не се рециклира, 

друг
 38.11.3 Собран безопасен отпад,  кој не се рециклира
 38.11.31 Собран безопасен отпад,  кој не се рециклира 3825.10
 38.11.39 Друг безопасен отпад кој не се рециклира 
 38.11.4 Крш, за демонтирање
 38.11.41 Бродови и други пловни структури, за кршење 8908
 38.11.49 Користени автомобили, компјутери, телевизори и друга опрема 

за демонтирање
 38.11.5 Друг безопасен отпад за рециклирање, собран
 38.11.51 Отпад од стакло 7001.00.10
 38.11.52 Отпад од хартија и картон 4707
 38.11.53 Употребувани пневматски надворешни гуми 4012.20
 38.11.54 Друг отпад од гума 4004
 38.11.55 Отпад од пластика 3915
 38.11.56 Отпад од текстил 5003 + 5103 [.20 + .30] + 

5202.10 + 5505 
 38.11.57 Отпад од кожа 4115.20
 38.11.58 Безопасен отпад од метали 2618 + 2619 + 2620 + 7112 + 

7204 [.10 + .2 + .30 + .4] + 7404 
+ 7503 + 7602 + 7802 + 7902 
+ 8002 + 8101.97 + 8102.97 + 
8103.30 + 8104.20 + 8105.30 + 
8107.30 + 8108.30 + 8109.30 + 
8112 [.13 + .52]



104 Државен завод за статистика

ШИФРА НАЗИВ
HS/CN 
2015

 38.11.59 Друг безопасен отпад за рециклирање, неспомнат на друго 
место

4401.39 (.30 + .80)

 38.11.6 услуги за пренос на безопасен отпад
 38.11.61 Услуги за пренос на безопасен отпад за рециклирање
 38.11.69 Услуги за пренос на друг безопасен отпад
 38.12 Опасен отпад; услуги за собирање на опасен отпад
 38.12.1 услуги за собирање на опасен отпад
 38.12.11 Услуги за собирање на опасен медицински отпад и друг био 

опасен отпад
 38.12.12 Услуги за собирање на друг опасен индустриски отпад
 38.12.13 Услуги за собирање на комунален опасен отпад
 38.12.2 Опасен отпад, собран
 38.12.21 Искористени (озрачени) горивни елементи (патрони) на 

нуклеарни реактори   
2844.50

 38.12.22 Отпадоци и остатоци од фармацевтски препарати                  3006.92
 38.12.23 Друг медицински опасен отпад 3825.30
 38.12.24 Опасен отпад од хемикалии 3825 [.50 + .6]
 38.12.25 Отпадоци од нафтени масла                       2710.9
 38.12.26 Опасен отпад од метали
 38.12.27 Отпадоци и остатоци од примарни ќелии, примарни батерии и 

електрични акумулатори
8548.10

 38.12.29 Друг опасен  отпад 3825.90
 38.12.3 услуги на постројки за пренос на опасен отпад
 38.12.30 Услуги на постројки за пренос на опасен отпад
 38.2 услуги за обработка на отпад и за отстранување на отпад
 38.21 услуги за обработка и отстранување на безопасен отпад
 38.21.1 услуги за обработка на безопасен отпад за финално 

отстранување
 38.21.10 Услуги за обработка на безопасен отпад за финално 

отстранување
 38.21.2 услуги за отстранување на безопасен отпад
 38.21.21 Услуги на санитарни депонии 
 38.21.22 Услуги на други депонии
 38.21.23 Услуги за спалување на безопасен отпад
 38.21.29 Други услуги за отстранување на безопасен отпад
 38.21.3 Отпад од органски растворувачи
 38.21.30 Отпад од органски растворувачи 3825.4
 38.21.4 Пепел и талози од спален отпад
 38.21.40 Пепел и талози од спален отпад 2621.10
 38.21.5 Пелети од комунален отпад
 38.21.50 Пелети од комунален отпад
 38.22 услуги за обработка и отстранување на опасен отпад
 38.22.1 услуги за обработка на нуклеарен и друг опасен отпад
 38.22.11 Услуги за обработка на нуклеарен отпад
 38.22.19 Услуги за обработка на друг опасен отпад
 38.22.2 услуги за отстранување на нуклеарен и друг опасен отпад
 38.22.21 Услуги за отстранување на нуклеарен отпад
 38.22.29 Услуги за отстранување на друг опасен отпад
 38.3 услуги за рециклирање на материјали; секундарни суровини
 38.31 услуги за демонтирање на крш
 38.31.1 услуги за демонтирање на крш
 38.31.11 Услуги за демонтирање на бродови
 38.31.12 Услуги за демонтирање на користени автомобили, компјутери, 

телевизори и друга опрема
 38.32 услуги за рециклирање на сортирани материјали; секундарни 

суровини
 38.32.1 услуги за рециклирање на сортирани материјали
 38.32.11 Услуги за рециклирање на сортирани метални материјали
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 38.32.12 Услуги за рециклирање на сортирани неметални материјали
 38.32.13 Брикети, неспомнати на друго место (произведени од неколку 

различни индустриски отпадоци и сл.)
 38.32.2 Секундарни суровини од метал
 38.32.21 Секундарни суровини од благородни метали
 38.32.22 Секундарни суровини од железо или челик
 38.32.23 Секундарни суровини од бакар
 38.32.24 Секундарни суровини од никел
 38.32.25 Секундарни суровини од алуминиум
 38.32.29  Секундарни суровини од други метали 8110.20 + 8112.22 
 38.32.3 Секундарни суровини од неметали
 38.32.31 Секундарни суровини од стакло
 38.32.32 Секундарни суровини од хартија и картон
 38.32.33 Секундарни суровини од пластика
 38.32.34 Секундарни суровини од гума
 38.32.35 Секундарни суровини од текстил
 38.32.39  Секундарни суровини од други неметали
 39 услуги за санација и други услуги за управување со отпад
 39.0 услуги за санација и други услуги за управување со отпад
 39.00 услуги за санација и други услуги за управување со отпад
 39.00.1 услуги за санација и чистење
 39.00.11 Услуги за санација и чистење на земјата (кал) и подземните води
 39.00.12 Услуги за санација и чистење на загадени површински води
 39.00.13 Услуги за санација и чистење на воздух
 39.00.14 Услуги за санација на згради
 39.00.2 Други услуги за санација и специјализирани услуги за контрола 

на загадеността
 39.00.21 Услуги за санација на контаминирано (загадено) земјиште , 

контрола и надгледување и други услуги за санација
 39.00.22 Други услуги за санација

39.00.23 Други специјализирани услуги за контрола на загаденост
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F/Ѓ гРАДЕЖНИ ОбЈЕКТИ И гРАДЕЖНИ РАбОТИ
41 гРАДЕЖНИ ОбЈЕКТИ И гРАДЕЖНИ РАбОТИ НА ОбЈЕКТИ ОД 

ВИСОКОгРАДбА
 41.0 градежни објекти и градежни работи на објекти од 

високоградба
 41.00 градежни објекти и градежни работи на објекти од 

високоградба
 41.00.1 Станбени згради (новоградби, доградби и надградби)
 41.00.11 Згради со еден стан
 41.00.12 Згради со два стана
 41.00.13 Згради со три и повеќе станови
 41.00.14 Станбени згради за заедници
 41.00.2 Нестанбени згради (новоградби, доградби и надградби)
 41.00.21 Индустриски објекти
 41.00.22 Нестанбени земјоделски објекти
 41.00.23 Деловни објекти
 41.00.24 Објекти за трговија на големо и на мало
 41.00.25 Објекти за сообраќај и комуникација
 41.00.26 Резервоари, силоси и складишта
 41.00.27 Хотели и слични објекти
 41.00.28 Објекти за јавна разонода, музеи, библиотеки, образовни 

установи, болници, објекти за институционална нега, верски 
објекти и спортски објекти

 41.00.29 Други нестанбени згради
 41.00.3 градежни работи за реконструкција, адаптација, санација, 

големи поправки и реновирање на станбени згради
 41.00.31 Градежни работи на згради со еден стан
 41.00.32 Градежни работи на згради со два стана
 41.00.33 Градежни работи на згради со три и повеќе станови
 41.00.34 Градежни работи на станбени згради за заедници
 41.00.4 градежни работи за реконструкција, адаптација, санација, 

големи поправки и реновирање на нестанбени згради
 41.00.41 Градежни работи на индустриски објекти
 41.00.42 Градежни работи на нестанбени земјоделски објекти
 41.00.43 Градежни работи на  деловни објекти
 41.00.44 Градежни работи на објекти за трговија на големо и на мало
 41.00.45 Градежни работи на објекти за сообраќај и комуникација
 41.00.46 Градежни работи на резервоари, силоси и складишта
 41.00.47 Градежни работи на хотели и слични објекти
 41.00.48 Градежни работи на објекти за јавна разонода, музеи, 

библиотеки, образовни установи, болници, објекти за 
институционална нега, верски објекти и спортски објекти

 41.00.49 Градежни работи на други нестанбени згради
 42 гРАДЕЖНИ ОбЈЕКТИ И гРАДЕЖНИ РАбОТИ НА ОбЈЕКТИ ОД 

НИСКОгРАДбА
 42.1 Патишта и железници; градежни работи на патишта и 

железници
 42.11 Патишта и автопати; градежни работи на патишта и автопати
 42.11.1 Автопати, патишта, улици и други сообраќајни или пешачки 

патеки и аеродромски писти (новоградби, доградби и 
надградби)

 42.11.10 Автопати, патишта, улици и други сообраќајни или пешачки 
патеки и аеродромски писти 

 42.11.2 градежни работи за реконструкции, адаптации и сл. на 
автопати, патишта, улици и други сообраќајни или пешачки 
патеки и аеродромски писти

 42.11.20 Градежни работи за реконструкции, адаптации и сл. на автопати, 
патишта, улици и други сообраќајни или пешачки патеки и 
аеродромски писти
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 42.12  Железници и подземни железници; градежни работи на 
железници и подземни железници

 42.12.1  Железници и подземни железници (новоградби, доградби и 
надградби)

 42.12.10  Железници и подземни железници 
 42.12.2 градежни работи за реконструкции, адаптации и сл. на 

железници и подземни железници
 42.12.20 Градежни работи за реконструкции, адаптации и сл. на 

железници и подземни железници
 42.13 Мостови, надвозници и тунели; градежни работи на мостови, 

надвозници и тунели
 42.13.1 Мостови, надвозници и тунели (новоградби, доградби и 

надградби)
 42.13.10 Мостови, надвозници и тунели 
 42.13.2 градежни работи за реконструкции, адаптации и сл на мостови, 

надвозници и тунели
 42.13.20 Градежни работи за реконструкции, адаптации и сл на мостови, 

надвозници и тунели
 42.2 Цевоводи, електроенергетски и телекомуникациски водови 

и градежни работи на цевоводи, електроенергетски  и 
телекомуникациски водови

 42.21 Цевоводи за течности и гасови и градежни работи на цевоводи 
за течности и гасови

 42.21.1 Цевоводи за течности и гасови (новоградби, доградби и 
надградби)

 42.21.11 Цевоводи на големи далечини за течности и гасови
 42.21.12 Локални цевоводи за течности и гасови
 42.21.13 Системи за наводнување (канали); водоводни мрежи и 

цевоводи; системи за хемиска обработка на вода и за 
прочистување на отпадни води и пумпни станици

 42.21.2 градежни работи за реконструкции, адаптации и сл на 
цевоводи за течности и  гасови 

 42.21.21 Градежни работи на цевоводи за големи далечини
 42.21.22 Градежни работи на локални цевоводи, вклучувајќи и помошни 

работи
 42.21.23 Градежни работи на системи за наводнување (канали); системи 

за обработка на вода и за прочистување на отпадни води и  
пумпни станици

 42.21.24 Ископување на бунари за вода и ископување на септички јами
 42.22 Електроенергетски и телекомуникациски водови и градежни 

работи на електроенергетски и телекомуникациски водови
 42.22.1 Електроенергетски и телекомуникациски водови (новоградби, 

доградби и надградби)
 42.22.11 Електроенергетски и телекомуникациски водови на големи 

далечини
 42.22.12 Локални електроенергетски и телекомуникациски водови
 42.22.13 Објекти за енергетски постројки
 42.22.2 градежни работи за реконструкции, адаптации и сл на 

електроенергетски и телекомуникациски водови
 42.22.21 Градежни работи на електроенергетски и телекомуникациски 

водови за големи далечини
 42.22.22 Градежни работи на локални електроенергетски и 

телекомуникациски водови 
 42.22.23 Градежни работи на објекти за енергетски постројки
 42.9 Други градежни објекти за нискоградба и градежни работи на 

други градежни објекти за нискоградба
 42.91 Хидроградежни објекти; работи на хидроградежни објекти
 42.91.1 Пристаништа, насипи, брани и сродни хидромеханички 

структури (новоградби, доградби и надградби)
 42.91.10 Пристаништа, насипи, брани и сродни хидромеханички 

структури 
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 42.91.2 градежни работи за реконструкции, адаптации и сл  на 
пристаништа, насипи, брани и сродни хидромеханички 
структури

 42.91.20 Градежни работи за реконструкции, адаптации и сл  на 
пристаништа, насипи, брани и сродни хидромеханички структури

 42.99 Други објекти од нискоградба и градежни работи на други 
објекти од нискоградба, неспомнати на друго место

 42.99.1 Други градежни објекти од нискоградба  (новоградби, 
доградби и надградби)

 42.99.11 Објекти на рудници или ископи
 42.99.12 Градежни објекти за спорт и рекреација и спортски терени за 

спортови на отворено
 42.99.19 Други градежни објекти од нискоградба, неспомнати на друго 

место
 42.99.2 градежни работи за реконструкции, адаптации и сл на други 

објекти од нискоградба
 42.99.21 Градежни работи на рудници и ископи
 42.99.22 Градежни работи на стадиони и спортски терени за спортови на 

отворено
 42.99.29 Градежни работи на други објекти од нискоградба, неспомнати 

на друго место
 43 СПЕЦИЈАЛИЗИРАНИ гРАДЕЖНИ РАбОТИ
 43.1 Работи за уривање на постоечки објекти и подготовка на 

градилиште
 43.11 Работи за уривање на постоечки објекти 
 43.11.1 Работи за уривање на постоечки објекти 
 43.11.10 Работи за уривање на постоечки објекти 
 43.12 Работи за подготвување на градилишта
 43.12.1 Работи за подготвување на градилишта
 43.12.11 Работи за подготвување на градилишта
 43.12.12 Работи на  ископувања и отстранување на земја
 43.13 Работи за пробно дупчење и сондирање
 43.13.1 Работи за пробно дупчење и сондирање
 43.13.10 Работи за пробно дупчење и сондирање
 43.2 Електроинсталатерски , водоинсталатерски и други 

инсталатерски работи во градежништвото
 43.21 Електроинсталатерски работи
 43.21.1 Електроинсталатерски работи
 43.21.10 Електроинсталатерски работи
 43.22 Работи за поставување на водоводни инсталации, инсталации 

за греење и клима уреди
 43.22.1 Работи за поставување на водоводни инсталации, инсталации 

за канализација, инсталации за греење, вентилација и клима 
уреди

 43.22.11 Работи за поставување  на водоводни и канализациски 
инсталации

 43.22.12 Работи за поставување на инсталации за греење, вентилација и 
клима уреди

 43.22.2 Работи за поставување  на инсталации за довод на гас
 43.22.20 Работи за поставување  на инсталации за довод на гас
 43.29 Други градежни инсталатерски работи
 43.29.1 Други градежни инсталатерски работи
 43.29.11 Изолациски работи
 43.29.12 Работи за поставување на огради и решетки
 43.29.19 Други инсталатерски работи, неспомнати на друго место
 43.3 Завршни работи во градежништвото
 43.31 Малтерисување
 43.31.1 Малтерисување
 43.31.10 Малтерисување
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 43.32 Работи за поставување на столарија
 43.32.1 Работи за поставување на столарија
 43.32.10 Работи за поставување на столарија
 43.33 Работи за поставување на подни и ѕидни облоги
 43.33.1 Работи за поставување на подни и зидни плочки
 43.33.10 Работи за поставување на подни и зидни плочки
 43.33.2 Работи за поставување на други подни и ѕидни облоги и тапети
 43.33.21 Работи за поставување на подни и ѕидни облоги од терацо, 

мермер, гранит и  шкрилци
 43.33.29 Работи за поставување на подни и ѕидни облоги и тапети, 

неспомнати на друго место
 43.34 Молерофарбарски работи и работи на застаклување
 43.34.1 Молерофарбарски работи
 43.34.10 Молерофарбарски работи
 43.34.2 Работи за застаклување
 43.34.20 Работи за застаклување
 43.39 Други завршни градежни работи
 43.39.1 Други завршни градежни работи
 43.39.11 Работи за поставување на декоративни елементи
 43.39.19 Други завршни градежни работи, неспомнати на друго место
 43.9 Други специјализирани градежни работи
 43.91 Работи за поставување на покриви
 43.91.1 Работи за поставување на покриви
 43.91.11 Работи за подигање  на кровни конструкции
 43.91.19 Други работи за поставување на покриви
 43.99 Други специјализирани градежни работи, неспомнати на друго 

место
 43.99.1 Работи за хидроизолација
 43.99.10 Работи за хидроизолација
 43.99.2 Работи за поставување на скелиња
 43.99.20 Работи за поставување на скелиња
 43.99.3 Работи за поставување на шипови за темели; фундирачки 

работи
 43.99.30 Работи за поставување на шипови за темели; фундирачки работи
 43.99.4 бетонирачки работи
 43.99.40 Бетонирачки работи
 43.99.5 Работи за монтирање на структурни челични елементи
 43.99.50 Работи за монтирање на структурни челични елементи
 43.99.6 Ѕидарски работи
 43.99.60 Ѕидарски работи
 43.99.7 Работи за составување и подигање на монтажни конструкции
 43.99.70 Работи за составување и подигање на монтажни конструкции
 43.99.9 Други специјализирани градежни работи, неспомнати на друго 

место
43.99.90 Други специјализирани градежни работи, неспомнати на друго 

место
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G/Е уСЛугИ ВО ТРгОВИЈАТА НА гОЛЕМО И ТРгОВИЈАТА НА МАЛО; 
ПОПРАВКА НА МОТОРНИ ВОЗИЛА И МОТОЦИКЛИ

 45 услуги во трговијата на големо и трговијата на мало и поправка 
на моторни возила и мотоцикли

 45.1 услуги во трговијата со моторни возила
 45.11 услуги во трговијата со автомобили и моторни возила од лесна 

категорија
 45.11.1 услуги во трговијата на големо со автомобили и моторни 

возила од лесна категорија
 45.11.11 Услуги во трговијата на големо со патнички моторни возила
 45.11.12 Услуги во трговијата на големо со специјализирани патнички 

моторни возила како возила за брза помош, минибуси и сл. и 
теренски моторни возила како џипови (со носивост помала или 
еднаква на 3.5 тони)

 45.11.2 услуги во трговијата на мало во специјализирани продавници 
со автомобили и моторни возила од лесна категорија

 45.11.21 Услуги во трговијата на мало во специјализирани продавници со 
нови патнички моторни возила

 45.11.22 Услуги во трговијата на мало во специјализирани продавници со 
употребувани патнички моторни возила

 45.11.23 Услуги во трговијата на мало во специјализирани продавници 
со нови специјализирани патнички моторни возила како возила 
за брза помош, минибуси и сл и теренски моторни возила како 
џипови (со носивост помала или еднаква на 3.5 тони)

 45.11.24 Услуги во трговијата на мало во специјализирани продавници 
со употребувани  специјализирани патнички моторни возила 
како возила за брза помош, минибуси и сл. и теренски моторни 
возила како џипови (со носивост помала или еднаква на 3.5 
тони)

 45.11.3 услуги во друга трговијата на мало со автомобили и моторни 
возила од лесна категорија

 45.11.31 Услуги во трговијата на мало преку интернет со автомобили и 
моторни возила од лесна категорија

 45.11.39 Други услуги во трговијата на мало со автомобили и моторни 
возила од лесна категорија, неспомнати на друго место

 45.11.4 услуги во трговијата на големо со автомобили и моторни 
возила од лесна категорија, со надомест или врз база на 
договор

 45.11.41 Услуги во трговијата на големо со автомобили или моторни 
возила од лесна категорија, преку интернет, со надомест или врз 
база на договор

 45.11.49 Други услуги во трговијата на големо со автомобили или 
моторни возила од лесна категорија, преку интернет, со 
надомест или врз база на договор

 45.19 услуги во трговијата со други моторни возила
 45.19.1 услуги во трговијата на големо со други моторни возила
 45.19.11 Услуги во трговијата на големо со камиони, приколки, 

полуприколки и автобуси
 45.19.12 Услуги во трговијата на големо со возила за кампување како 

автоприколки (каравани) и приколки за домување
 45.19.2 услуги во трговијата на мало во специјализирани продавници 

со други моторни возила
 45.19.21 Услуги во трговијата на мало со камиони, приколки, 

полуприколки и автобуси, во специјализирани продавници
 45.19.22 Услуги во трговијата на мало  со возила за кампување како 

автоприколки (каравани) и приколки за домување, во 
специјализирани продавници 

 45.19.3 услуги во друга трговија на мало со други моторни возила
 45.19.31 Услуги во трговијата на мало  со други моторни возила, преку 

интернет
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 45.19.39 Други услуги во трговија на мало со моторни возила, неспомната 
на друго место

 45.19.4 услуги во трговијата на големо со други моторни возила, со 
надомест или врз база на договор

 45.19.41 Услуги во трговијата на големо со други моторни возила, преку 
интернет, со надомест или врз база на договор

 45.19.49 Други услуги во трговијата на големо со други моторни возила, 
со надомест или врз база на договор

 45.2 услуги за одржување и поправка на моторни возила
 45.20 услуги за одржување и поправка на моторни возила
 45.20.1 услуги за одржување и поправка на автомобили и моторни 

возила од лесна категорија
 45.20.11 Услуги за редовно одржување и поправка (освен услуги 

за поправка на  електрични системи, поправка  на гуми 
и каросерии), на автомобили и моторни возила од лесна 
категорија

 45.20.12 Услуги за поправка  на електрични системи, на автомобили и 
моторни возила од лесна категорија

 45.20.13 Услуги за поправка  на гуми, вклучувајќи подесување и 
балансирање, на автомобили и моторни возила од лесна 
категорија

 45.20.14 Услуги за поправка  на каросерии и слични услуги (поправка  на 
врати, брави, прозорци, повторно бојадисување, поправка  на 
оштетени возила), на автомобили и моторни возила од лесна 
категорија

 45.20.2 услуги за одржување и поправка на други моторни возила
 45.20.21 Услуги за редовно одржување и поправка (освен услуги за 

поправка  на електрични системи и поправка на каросерии), на 
други моторни возила

 45.20.22 Услуги за поправка  на електрични  системи на други моторни 
возила

 45.20.23 Услуги за поправка на каросерии и слични услуги (поправка на 
врати, брави, прозорци, повторно бојадисување, поправка  на 
оштетени возила), на други моторни возила

 45.20.3 Миење на автомобили, полирање и слични услуги
 45.20.30 Миење на автомобили, полирање и слични услуги
 45.3 услуги во трговијата со делови и прибор за моторни возила
 45.31 услуги во трговијата на големо со делови и прибор за моторни 

возила
 45.31.1 услуги во трговијата на големо со делови и прибор за моторни 

возила
 45.31.11 Услуги во трговијата на големо со автогуми и внатрешни гуми за 

автогуми
 45.31.12 Услуги во трговијата на големо со други делови и прибор за 

моторни возила
 45.31.2 услуги во трговијата на големо  со делови и прибор за моторни 

возила, со надомест или врз база на договор
 45.31.20 Услуги во трговијата на големо со делови и прибор за моторни 

возила, со надомест или врз база на договор
 45.32 услуги во трговијата на мало со делови и прибор за моторни 

возила
 45.32.1 услуги во трговијата на мало со делови и прибор за моторни 

возила, во специјализирани продавници
 45.32.11 Услуги во трговијата на мало во специјализирани продавници за 

автогуми
 45.32.12 Услуги во трговијата на мало со други делови и прибор за 

моторни возила, во специјализирани продавници
 45.32.2 Други услуги во трговијата на мало со делови и прибор за 

моторни возила
 45.32.21 Услуги во трговијата на мало со делови и прибор за моторни 

возила, преку интернет
 45.32.22 Услуги во трговијата на мало со делови и прибор за моторни 

возила со порачка преку пошта
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 45.32.29 Други услуги во трговијата на мало со делови и прибор за 
моторни возила

 45.4 услуги во трговијата со мотоцикли, делови и прибор за 
мотоцикли и одржување и поправка на мотоцикли 

 45.40 услуги во трговијата со мотоцикли, делови и прибор за 
мотоцикли и одржување и поправка на мотоцикли 

 45.40.1 услуги во трговијата на големо со мотоцикли и нивни делови и 
прибор 

 45.40.10 Услуги во трговијата на големо со мотоцикли и нивни делови и 
прибор 

 45.40.2 услуги во трговијата на мало со мотоцикли и нивни делови и 
прибор, во специјализирани продавници 

 45.40.20 Услуги во трговијата на мало со мотоцикли и нивни делови и 
прибор, во специјализирани продавници 

 45.40.3 Други услуги во трговијата на мало со мотоцикли и нивни 
делови и прибор

 45.40.30 Други услуги во трговијата на мало со мотоцикли и нивни делови 
и прибор

 45.40.4 услуги во трговијата на големо со мотоцикли и нивни делови и 
прибор, со надомест или врз база на договор

 45.40.40 Услуги во трговијата на големо со мотоцикли и нивни делови и 
прибор, со надомест или врз база на договор

 45.40.5 услуги за одржување и поправка на мотоцикли
 45.40.50 Услуги за одржување и поправка на мотоцикли
 46 услуги во трговијатата на големо, освен со моторни возила и 

мотоцикли
 46.1 услуги во трговијата на големо со надомест или врз база на 

договор
 46.11 услуги во трговијата на големо со земјоделски суровини, жив 

добиток, текстилни суровини и полупроизводи, со надомест 
или врз база на договор

 46.11.1 услуги во трговијата на големо со земјоделски суровини, жив 
добиток, текстилни суровини и полупроизводи, со надомест 
или врз база на договор

 46.11.11 Услуги во трговијата на големо со жив добиток, со надомест или 
врз база на договор

 46.11.12 Услуги во трговијата на големо со цвеќиња и садници, со 
надомест или врз база на договор

 46.11.19 Услуги во трговијата на големо со земјоделски суровини, 
текстилни суровини и полупроизводи, со надомест или врз база 
на договор

 46.12 услуги во трговијата на големо со горива, руди, метали и 
индустриски хемикалии, со надомест или врз база на договор

 46.12.1 услуги во трговијата на големо со горива, руди, метали и 
индустриски хемикалии, со надомест или врз база на договор

 46.12.11 Услуги во трговијата на големо со цврсти, течни и гасовити 
горива и слични производи, со надомест или врз база на договор

 46.12.12 Услуги во трговијата на големо со метални руди и метали во 
примарни облици, со надомест или врз база на договор

 46.12.13 Услуги во трговијата на големо со индустриски хемикалии, 
ѓубрива и агрохемиски производи, со надомест или врз база на 
договор

 46.13 услуги во трговијата на големо со дрвена граѓа и градежни 
материјали, со надомест или врз база на договор

 46.13.1 услуги во трговијата на големо со дрвена граѓа и градежни 
материјали, со надомест или врз база на договор

 46.13.11 Услуги во трговијата на големо  со дрвена граѓа и производи од 
дрво, со надомест или врз база на договор

 46.13.12 Услуги во трговијата на големо со градежни материјали, со 
надомест или врз база на договор
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 46.14 услуги во трговијата на големо со машини, индустриска 
опрема, бродови и воздухоплови, со надомест или врз база на 
договор 

 46.14.1 услуги во трговијата на големо со машини, индустриска 
опрема, бродови и воздухоплови, со надомест или врз база на 
договор 

 46.14.11 Услуги во трговијата на големо  со компјутери, софтвери, 
електронска и телекомуникациска опрема и друга канцелариска 
опрема, со надомест или врз база на договор

 46.14.12 Услуги во трговијата на големо со бродови, воздухоплови и други 
транспортни средства, неспомнати на друго место, со надомест 
или врз база на договор

 46.14.19 Услуги во трговијата на големо со други машини и индустриска 
опрема, неспомната на друго место, со надомест или врз база на 
договор

 46.15 услуги во трговијата на големо со мебел, производи за 
домаќинствата и метална стока, со надомест или врз база на 
договор 

 46.15.1 услуги во трговијата на големо со мебел, производи за 
домаќинствата и метална стока, со надомест или врз база на 
договор

 46.15.11 Услуги во трговијата на големо со мебел, со надомест или врз 
база на договор 

 46.15.12 Услуги во трговијата на големо со радио и телевизиски апарати и 
видеоопрема, со надомест или врз база на договор

 46.15.13 Услуги во трговијата на големо со метална стока и рачен алат, со 
надомест или врз база на договор

 46.15.19 Услуги во трговијата на големо  со прибор за јадење и производи 
за домаќинствата, неспомнати на друго место, со надомест или 
врз база на договор

 46.16 услуги во трговијата на големо со текстил, облека, крзно, 
обувки и предмети од кожа, со надомест или врз база на 
договор

 46.16.1 услуги во трговијата на големо со текстил, облека, крзно, 
обувки и предмети од кожа, со надомест или врз база на 
договор

 46.16.11 Услуги во трговијата на големо со текстил, со надомест или врз 
база на договор 

 46.16.12 Услуги во трговијата на големо со облека, крзно и обувки, со 
надомест или врз база на договор

 46.16.13 Услуги во трговијата на големо  со производи од кожа и прибор 
за патување, со надомест или врз база на договор договор

 46.17 услуги во трговијата на големо со храна, пијалаци и тутун, со 
надомест или врз база на договор

 46.17.1 услуги во трговијата на големо со храна, пијалаци и тутун, со 
надомест или врз база на договор

 46.17.11 Услуги во трговијата на големо со храна, со надомест или врз 
база на договор 

 46.17.12 Услуги во трговијата на големо со пијалаци, со надомест или врз 
база на договор

 46.17.13 Услуги во трговијата на големо со тутун, со надомест или врз 
база на договор 

 46.18 услуги во трговијата на големо со други производи, со 
надомест или врз база на договор 

 46.18.1 услуги во трговијата на големо со други производи, со 
надомест или врз база на договор

 46.18.11 Услуги во трговијата на големо  со фармацевтски и медицински 
производи, тоалетни производи и производи за чистење, со 
надомест или врз база на договор
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 46.18.12 Услуги во трговијата на големо со игри и играчки, спортска 
опрема, велосипеди, книги, весници, списанија, музички 
инструменти, часовници, накит, фотографска и оптичка опрема, 
со надомест или врз база на договор договор

 46.18.19 Услуги во трговијата на големо со други производи, неспомнати 
на друго место,  со надомест или врз база на договор

 46.19 услуги во трговијата на големо со разновидни производи, со 
надомест или врз база на договор 

 46.19.1 услуги во трговијата на големо со разновидни производи, со 
надомест или врз база на договор 

 46.19.10 Услуги во трговијата на големо со разновидни производи, со 
надомест или врз база на договор 

 46.2 услуги во трговијата на големо со земјоделски суровини и жив 
добиток

 46.21 услуги во трговијата на големо со жита, суров и непреработен 
тутун, семиња и добиточна храна

 46.21.1 услуги во трговијата на големо со жита, семиња и добиточна 
храна

 46.21.11 Услуги во трговијата на големо со жита
 46.21.12 Услуги во трговијата на големо со семиња (освен со маслодајни 

семиња)
 46.21.13 Услуги во трговијата на големо со маслодајни семиња и 

маслодајни плодови
 46.21.14 Услуги во трговијата на големо со добиточна храна
 46.21.19 Услуги во трговијата на големо со други земјоделски суровини, 

неспомнати на друго место
 46.21.2 услуги во трговијата на големо со суров и непреработен тутун
 46.21.20 Услуги во трговијата на големо со суров и непреработен тутун
 46.22 услуги во трговијата на големо со цвеќе и садници
 46.22.1 услуги во трговијата на големо со цвеќе и садници
 46.22.10 Услуги во трговијата на големо со цвеќе и садници
 46.23 услуги во трговијата на големо со жив добиток
 46.23.1 услуги во трговијата на големо со жив добиток
 46.23.10 Услуги во трговијата на големо со жив добиток
 46.24 услуги во трговијата на големо со сурова, недовршена и 

довршена кожа
 46.24.1 услуги во трговијата на големо со сурова, недовршена и 

довршена кожа
 46.24.10 Услуги во трговијата на големо со сурова, недовршена и 

довршена кожа
 46.3 услуги во трговијата на големо со храна, пијалаци и тутун
 46.31 услуги во трговијата на големо со овошје и зеленчук
 46.31.1 услуги во трговијата на големо со овошје и зеленчук
 46.31.11 Услуги во трговијата на големо со свежо овошје и зеленчук
 46.31.12 Услуги во трговијата на големо со преработено овошје и 

зеленчук
 46.32 услуги во трговијата на големо со месо и месни производи 
 46.32.1 услуги во трговијата на големо со месо и месни производи 
 46.32.11 Услуги во трговијата на големо со месо  (вклучувајќи живина)
 46.32.12 Услуги во трговијата на големо со месни производи  (вклучувајќи 

производи од живина)
 46.33 услуги во трговијата на големо со млечни производи, јајца, 

масти и масла за јадење
 46.33.1 услуги во трговијата на големо со млечни производи, јајца, 

масти и масла за јадење
 46.33.11 Услуги во трговијата на големо со млечни производи
 46.33.12 Услуги во трговијата на големо со јајца
 46.33.13 Услуги во трговијата на големо со масла и масти за јадење
 46.34 услуги во трговијата на големо со пијалаци
 46.34.1 услуги во трговијата на големо со пијалаци
 46.34.11 Услуги во трговијата на големо со сокови, минерална вода, 

освежителни пијалаци и други безалкохолни пијалаци
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 46.34.12 Услуги во трговијата на големо со алкохолни пијалаци
 46.35 услуги во трговијата на големо со производи од тутун
 46.35.1 услуги во трговијата на големо со производи од тутун
 46.35.10 Услуги во трговијата на големо со производи од тутун
 46.36 услуги во трговијата на големо со шеќер, чоколада и производи 

од шеќер
 46.36.1 услуги во трговијата на големо со шеќер, чоколада и производи 

од шеќер
 46.36.11 Услуги во трговијата на големо со шеќер
 46.36.12 Услуги во трговијата на големо со пекарски производи
 46.36.13 Услуги во трговијата на големо со чоколада и производи од 

шеќер
 46.37 услуги во трговијата на големо со кафе, чај, какао и зачини
 46.37.1 услуги во трговијата на големо со кафе, чај, какао и зачини
 46.37.10 Услуги во трговијата на големо со кафе, чај, какао и зачини
 46.38 услуги во трговијата на големо со друга храна, вклучувајќи 

риба, лушпари и мекотели
 46.38.1 услуги во трговијата на големо со  риба, лушпари и мекотели
 46.38.10 Услуги во трговијата на големо со риба, лушпари и мекотели
 46.38.2 услуги во трговијата на големо со други прехранбени 

производи
 46.38.21 Услуги во трговијата на големо со хомогенизирана и диетална 

храна
 46.38.29 Услуги во трговијата на големо со други прехранбени производи, 

неспомнати на друго место
 46.39 услуги во неспецијализираната трговија на големо со храна, 

пијалаци и тутун
 46.39.1 услуги во неспецијализираната трговија на големо со храна, 

пијалаци и тутун
 46.39.11 Услуги во неспецијализираната трговија на големо со замрзната 

храна
 46.39.12 Услуги во неспецијализираната трговија на големо со 

незамрзната храна, пијалаци и тутун
 46.4 услуги во трговијата на големо со производи за домаќинствата
 46.41 услуги во трговијата на големо со текстил
 46.41.1 услуги во трговијата на големо со текстил
 46.41.11 Услуги во трговијата на големо со предиво
 46.41.12 Услуги во трговијата на големо со ткаенини
 46.41.13 Услуги во трговијата на големо со постелнина, завеси и 

разновидни производи од текстил за домаќинствата
 46.41.14 Услуги во трговијата на големо со позамантерија 
 46.42 услуги во трговијата на големо со облека и обувки
 46.42.1 услуги во трговијата на големо со облека и обувки
 46.42.11 Услуги во трговијата на големо со облека
 46.42.12 Услуги во трговијата на големо со обувки
 46.43 услуги во трговијата на големо со електрични апарати за 

домаќинствата
 46.43.1 услуги во трговијата на големо со електрични апарати за 

домаќинствата
 46.43.11 Услуги во трговијата на големо со електрични апарати за 

домаќинствата, освен радиоапарати, ТВ-приемници и 
фотографски апарати

 46.43.12 Услуги во трговијата на големо со радиоапарати, ТВ-приемници, 
видео и DVD опрема

 46.43.13 Услуги во трговијата на големо со плочи, аудио и видеоленти, со 
CD и DVD (освен со празни ленти)

 46.43.14 Услуги во трговијата на големо со фотографски и оптички 
производи
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 46.44 услуги во трговијата на големо со порцелан, стакло и средства 
за чистење

 46.44.1 услуги во трговијата на големо со порцелан, стакло и средства 
за чистење

 46.44.11 Услуги во трговијата на големо со стакло, порцелан и грнчарски 
производи

 46.44.12 Услуги во трговијата на големо со средства за чистење
 46.45 услуги во трговијата на големо со парфеми и козметика
 46.45.1 услуги во трговијата на големо со парфеми и козметика
 46.45.10 Услуги во трговијата на големо со парфеми и козметика
 46.46 услуги во трговијата на големо со фармацевтски производи
 46.46.1 услуги во трговијата на големо со фармацевтски производи
 46.46.11 Услуги во трговијата на големо со основни фармацевтски 

производи и фармацевтски препарати
 46.46.12 Услуги во трговијата на големо со хируршки, медицински и 

ортопедски инструменти и уреди
 46.47 услуги во трговијата на големо со мебел, подни прекривки и 

опрема за осветлување
 46.47.1 услуги во трговијата на големо со мебел, подни прекривки и 

опрема за осветлување
 46.47.11 Услуги во трговијата на големо со мебел за домаќинствата
 46.47.12 Услуги во трговијата на големо со опрема за осветлување
 46.47.13 Услуги во трговијата на големо со подни прекривки и простирки
 46.48 услуги во трговијата на големо со часовници и накит
 46.48.1 услуги во трговијата на големо со часовници и накит
 46.48.10 Услуги во трговијата на големо со часовници и накит
 46.49 услуги во трговијата на големо со други производи за 

домаќинствата
 46.49.1 услуги во трговијата на големо со прибор за јадење и метални 

садови за домаќинствата, плетарски производи, производи 
од плута и други производи за домаќинствата, неспомнати на 
друго место

 46.49.11 Услуги во трговијата на големо со прибор за јадење и метални 
садови за домаќинствата

 46.49.12 Услуги во трговијата на големо со плетарски производи, 
производи од плута, бочварски и други производи од дрво

 46.49.19 Услуги во трговијата на големо со производи и опрема за 
домаќинствата, неспомнати на друго место 

 46.49.2 услуги во трговијата на големо со книги, списанија и прибор за 
пишување

 46.49.21 Услуги во трговијата на големо со книги
 46.49.22 Услуги во трговијата на големо со весници и списанија
 46.49.23 Услуги во трговијата на големо со прибор за пишување
 46.49.3 услуги во трговијата на големо со друга стока за широка 

потрошувачка
 46.49.31 Услуги во трговијата на големо со музички инструменти
 46.49.32 Услуги во трговијата на големо со игри и играчки
 46.49.33 Услуги во трговијата на големо со спортска опрема (вклучувајќи 

велосипеди)
 46.49.34 Услуги во трговијата на големо со производи од кожа и прибор 

за патување
 46.49.35 Услуги во трговијата на големо со поштенски марки и метални 

пари (монети)
 46.49.36 Услуги во трговијата на големо со сувенири и уметнички 

предмети
 46.49.39 Услуги во трговијата на големо со друга стока за широка 

потрошувачка, неспомнати на друго место
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 46.5 услуги во трговијата на големо со информатичка и 
комуникациска опрема

 46.51 услуги во трговијата на големо со компјутери, компјутерска 
периферна опрема и софтвер

 46.51.1 услуги во трговијата на големо со компјутери, компјутерска 
периферна опрема и софтвер

 46.51.10 Услуги во трговијата на големо со компјутери, компјутерска 
периферна опрема и софтвер

 46.52 услуги во трговијата на големо со електронска и 
телекомуникациска опрема и делови

 46.52.1 услуги во трговијата на големо со електронска и 
телекомуникациска опрема и делови

 46.52.11 Услуги во трговијата на големо со телекомуникациска опрема и 
делови

 46.52.12 Услуги во трговијата на големо со електронска опрема и делови
 46.52.13 Услуги во трговијата на големо со празни аудио и видеоленти, 

дискети, магнетни и оптички дискови, CD и DVD
 46.6 услуги во трговијата на големо со други машини, опрема и 

прибор
 46.61 услуги во трговијата на големо со земјоделски машини, опрема 

и прибор
 46.61.1 услуги во трговијата на големо со земјоделски машини, опрема 

и прибор
 46.61.11 Услуги во трговијата на големо со машини, опрема и прибор за 

земјоделство и шумарство, вклучувајќи трактори
 46.61.12 Услуги во трговијата на големо со машини, опрема и прибор за 

тревници и градини
 46.62 услуги во трговијата на големо со алатни машини
 46.62.1 услуги во трговијата на големо со алатни машини
 46.62.11 Услуги во трговијата на големо со алатни машини за обработка 

на дрво
 46.62.12 Услуги во трговијата на големо со алатни машини за обработка 

на метал
 46.62.19 Услуги во трговијата на големо со алатни машини за обработка 

на други материјали
 46.63 услуги во трговијата на големо со машини за рударство и 

градежништво 
 46.63.1 услуги во трговијата на големо со машини за рударство и 

градежништво 
 46.63.10 Услуги во трговијата на големо со машини за рударство и 

градежништво 
 46.64 услуги во трговијата на големо со машини за текстилната 

индустрија и со машини за шиење и плетење
 46.64.1 услуги во трговијата на големо со машини за текстилната 

индустрија и со машини за шиење и плетење
 46.64.10 Услуги во трговијата на големо со машини за текстилната 

индустрија и со машини за шиење и плетење
 46.65 услуги во трговијата на големо со канцелариски мебел
 46.65.1 услуги во трговијата на големо со канцелариски мебел
 46.65.10 Услуги во трговијата на големо со канцелариски мебел
 46.66 услуги во трговијата на големо со други канцелариски машини 

и опрема
 46.66.1 услуги во трговијата на големо со други канцелариски машини 

и опрема
 46.66.10 Услуги во трговијата на големо со други канцелариски машини и 

опрема
 46.69 услуги во трговијата на големо со други машини и опрема
 46.69.1 услуги во трговијата на големо со други машини и опрема
 46.69.11 Услуги во трговијата на големо со транспортна опрема, освен со 

моторни возила, мотоцикли и велосипеди
 46.69.12 Услуги во трговијата на големо со машини и опрема
 46.69.13 Услуги во трговијата на големо со уреди за кревање и ракување
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 46.69.14 Услуги во трговијата на големо со машини за преработка на 
храна, пијалаци и тутун

 46.69.15 Услуги во трговијата на големо со професионални електрични 
машини, апарати и материјали

 46.69.16 Услуги во трговијата на големо со оружје и муниција
 46.69.19 Услуги во трговијата на големо со други машини, апарати и 

опрема, за општа и посебна намена
 46.7 Други услуги во специјализираната трговија на големо
 46.71 услуги во трговијата на големо со цврсти, течни и гасовити 

горива и сродни производи
 46.71.1 услуги во трговијата на големо со цврсти, течни и гасовити 

горива и сродни производи
 46.71.11 Услуги во трговијата на големо со цврсти горива
 46.71.12 Услуги за трговијата на големо со моторен бензин, вклучувајќи и 

авионски бензин (керозин)
 46.71.13 Услуги во трговијата на големо со останати течни и гасни горива, 

и сродни производи
 46.72 услуги во трговијата на големо со метали и метални руди
 46.72.1 услуги во трговијата на големо со метали и метални руди
 46.72.11 Услуги во трговијата на големо со руди на железо
 46.72.12 Услуги во трговијата на големо со руди на обоени метали
 46.72.13 Услуги во трговијата на големо со железо и челик, во примарни 

облици
 46.72.14 Услуги во трговијата на големо со обоени метали во примарни 

облици
 46.73 услуги во трговијата на големо со дрва, градежни материјали и 

санитарна опрема
 46.73.1 услуги во трговијата на големо со дрва, градежни материјали и 

санитарна опрема
 46.73.11 Услуги во трговијата на големо со грубо обработено дрво
 46.73.12 Услуги во трговијата на големо со производи од примарната 

преработка на дрвото
 46.73.13 Услуги во трговијата на големо со санитарна опрема
 46.73.14 Услуги во трговијата на големо со бои, премачкувачи и лакови
 46.73.15 Услуги во трговијата на големо со рамно стакло
 46.73.16 Услуги во трговијата на големо со друг градежен материјал
 46.73.17 Услуги во трговијата на големо со ѕидни тапети
 46.73.18 Услуги во трговијата на големо со подни прекривки (освен 

теписи)
 46.74 услуги во трговијата на големо со железна стока, цевки, уреди 

и опрема за водовод и централно греење
 46.74.1 услуги во трговијата на големо со железна стока, цевки, уреди 

и опрема за водовод и централно греење
 46.74.11 Услуги во  трговијата на големо со железна стока
 46.74.12 Услуги во трговијата на големо со инсталациски материјал и 

опрема за водовод и греење
 46.74.13 Услуги во трговијатата на големо со рачен алат
 46.75 услуги во трговијатата на големо со хемиски производи
 46.75.1 услуги во трговијата на големо со хемиски производи
 46.75.11 Услуги во трговијата на големо со ѓубрива и агрохемиски 

производи
 46.75.12 Услуги во трговијата на големо со индустриски хемикалии
 46.76 услуги во трговијата на големо со други полупроизводи
 46.76.1 услуги во трговијата на големо со други полупроизводи
 46.76.11 Услуги во трговијата на големо со хартија и картон
 46.76.12 Услуги во трговијата на големо со текстилни влакна
 46.76.13 Услуги во трговијата на големо со пластични маси и гума во 

примарни форми
 46.76.19 Услуги во трговијата на големо со полупроизводи, освен 

земјоделски, неспомнати на друго место
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 46.77 услуги во трговијата на големо со остатоци и отпадоци
 46.77.1 услуги во трговијата на големо со остатоци и отпадоци
 46.77.10 Услуги во трговијата на големо со остатоци и отпадоци
 46.9 услуги во неспецијализираната трговија на големо
 46.90 услуги во неспецијализираната трговија на големо
 46.90.1 услуги во неспецијализираната трговија на големо
 46.90.10 Услуги во неспецијализираната трговија на големо
 47 услуги во трговијата на мало, освен со моторни возила и 

мотоцикли
 47.0 услуги во трговијата на мало, освен со моторни возила и 

мотоцикли
 47.00 услуги од трговијата на мало, освен со моторни возила и 

мотоцикли
 47.00.1 услуги во трговијата на мало со овошје, зеленчук, месо, риба, 

пекарски производи, млечни производи и јајца
 47.00.11 Услуги во трговијата на мало со свежо овошје и зеленчук
 47.00.12 Услуги во трговијата на мало со преработено овошје и зеленчук
 47.00.13 Услуги во трговијата на мало со месо
 47.00.14 Услуги во трговијата на мало со месни производи
 47.00.15 Услуги во трговијата на мало со риби, школки и лушпари
 47.00.16 Услуги во трговијата на мало со пекарски производи
 47.00.17 Услуги во трговијата на мало со производи од шеќер
 47.00.18 Услуги во трговијата на мало со млечни производи
 47.00.19 Услуги во трговијата на мало со јајца
 47.00.2 услуги во трговијата на мало со други прехранбени производи, 

пијалаци и тутун
 47.00.21 Услуги во трговијата на мало со кафе, чај, какао и зачини
 47.00.22 Услуги во трговијата на мало со масла и масти за јадење
 47.00.23 Услуги во трговијата на мало со хомогенизирана и диетална 

храна
 47.00.24 Услуги во трговијата на мало со други прехранбени производи, 

неспомнати на друго место
 47.00.25 Услуги во трговијата на мало со алкохолни пијалаци
 47.00.26 Услуги во трговијата на мало со други пијалаци
 47.00.27 Услуги во трговијата на мало со тутунски производи
 47.00.3 услуги во трговијата на мало со информатичка и 

комуникациска опрема
 47.00.31 Услуги во трговијата на мало со компјутери, периферни единици 

и софтвер
 47.00.32 Услуги во трговијата на мало со телекомуникациска опрема
 47.00.33 Услуги во трговијата на мало со аудио и видеоопрема
 47.00.4 услуги во трговијата на мало со градежни материјали и 

железна стока
 47.00.41 Услуги во трговијата на мало со железна стока
 47.00.42 Услуги во трговијата на мало со бои, премачкувачи и лакови
 47.00.43 Услуги во трговијата на мало со рамно стакло
 47.00.44 Услуги во трговијата на мало со опрема за тревници и градини
 47.00.45 Услуги во трговијата на мало со опрема и уреди за водоводна 

инсталација и централно греење
 47.00.46 Услуги во трговијата на мало со санитарна опрема
 47.00.47 Услуги во трговијата на мало со рачен алат
 47.00.49 Услуги во трговијата на мало со градежен материјал, неспомнат 

на друго место
 47.00.5 услуги во трговијата на мало со предмети за домаќинствата
 47.00.51 Услуги во трговијата на мало со текстил
 47.00.52 Услуги во трговијата на мало со завеси и мрежести завеси
 47.00.53 Услуги во трговијата на мало со ѕидни тапети, подни покривки и 

простирки
 47.00.54 Услуги во трговијата на мало со електрични апарати за 

домаќинствата



120 Државен завод за статистика

ШИФРА НАЗИВ
HS/CN 
2015

 47.00.55 Услуги во трговијата на мало со мебел
 47.00.56 Услуги во трговијата на мало со опрема за осветлување
 47.00.57 Услуги во трговијата на мало со производи од дрво, плута и трска
 47.00.58 Услуги во трговијата на мало со музички инструменти и нотни 

записи
 47.00.59 Услуги во трговијата на мало со грнчарски производи, стаклени 

производи, порцелан, прибор за јадење, неелектрични апарати, 
производи и опрема за домаќинствата, неспомнати на друго 
место

 47.00.6 услуги во трговијата на мало со производи од областа на  
културата и рекреацијата

 47.00.61 Услуги во трговијата на мало со книги
 47.00.62 Услуги во трговијата на мало со весници и списанија
 47.00.63 Услуги во трговијата на мало со прибор за пишување
 47.00.64 Услуги во трговијата на мало со музички и видеоснимки
 47.00.65 Услуги во трговијата на мало со спортска опрема
 47.00.66 Услуги во трговијата на мало со опрема за кампување
 47.00.67 Услуги во трговијата на мало со игри и играчки
 47.00.68 Услуги во трговијата на мало со поштенски марки и метални 

пари (монети)
 47.00.69 Услуги во трговијата на мало со сувенири и уметнички дела
 47.00.7 услуги во трговијата на мало со облека, фармацевтски и 

медицински производи, тоалетни производи, цвеќе, садници, 
домашни миленичиња и храна за домашни миленичиња

 47.00.71 Услуги во трговијата на мало со облека
 47.00.72 Услуги во трговијата на мало со обувки
 47.00.73 Услуги во трговијата на мало со кожни производи и прибор за 

патување
 47.00.74 Услуги во трговијата на мало со фармацевтски производи
 47.00.75 Услуги во трговијата на мало со медицински препарати  и 

ортопедски производи
 47.00.76 Услуги во трговијата на мало со козметички и тоалетни 

производи
 47.00.77 Услуги во трговијата на мало со цвеќе, садници и семиња 
 47.00.78 Услуги во трговијата на мало со ѓубрива и агрохемиски 

производи
 47.00.79 Услуги во трговијата на мало со домашни миленичиња и храна 

за домашни миленичиња
 47.00.8 услуги во трговијата на мало со автомобилски горива и други 

нови производи, неспомнати на друго место
 47.00.81 Услуги во трговијата на мало со автомобилски горива 
 47.00.82 Услуги во трговијата на мало со часовници и накит
 47.00.83 Услуги во трговијата на мало со фотографска, оптичка и прецизна 

опрема, оптички услуги
 47.00.84 Услуги во трговијата на мало со средства за чистење
 47.00.85 Услуги во трговијата на мало со масло за ложење, гас во боци, 

јаглен и дрва за домаќинствата
 47.00.86 Услуги во трговијата на мало со непрехранбени производи, 

неспомнати на друго место
 47.00.87 Услуги во трговијата на мало со земјоделски суровини, 

неспомнати на друго место
 47.00.88 Услуги во трговијата на мало со машини и опрема, неспомнати 

на друго место
 47.00.89 Услуги во трговијата на мало со непрехранбени и 

непотрошувачки производи, неспомнати на друго место
 47.00.9 услуги во трговијата на мало со користена стока
 47.00.91 Услуги во трговијата на мало со антиквитети
 47.00.92 Услуги во трговијата на мало со користени книги 

47.00.99 Услуги од трговијата на мало со друга стока 
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H/Ж уСЛугИ ЗА ТРАНСПОРТ И СКЛАДИРАЊЕ
 49 услуги за копнен превоз и цевоводен транспорт
 49.1 услуги за железнички превоз на патници, меѓуградски
 49.10 услуги за железнички превоз на патници, меѓуградски
 49.10.1 услуги за железнички превоз на патници, меѓуградски
 49.10.11 Услуги за железнички превоз на патници за туристичко 

разгледување
 49.10.19 Други услуги за железнички превоз на патници, меѓуградски
 49.2 услуги за товарен железнички транспорт
 49.20 услуги за товарен железнички транспорт
 49.20.1 услуги за товарен железнички транспорт
 49.20.11 Услуги за товарен железнички транспорт со вагони-ладилници
 49.20.12 Услуги за товарен железнички транспорт со вагони-танкери за 

нафтени производи
 49.20.13 Услуги за товарен железнички транспорт со вагони-танкери за 

течности и гасови
 49.20.14 Услуги за железничкиот транспорт со интермодални контејнери
 49.20.15 Услуги за железнички транспорт на писма и пратки
 49.20.16 Услуги за железнички транспорт на цврста растурена стока
 49.20.19 Услуги за железнички транспорт на друга стока
 49.3 услуги за друг патнички копнен транспорт
 49.31 услуги за градски и приградски патнички копнен транспорт
 49.31.1 услуги за градски и приградски  патнички железнички 

транспорт
 49.31.10 Услуги за градски и приградски  патнички железнички транспорт
 49.31.2 Други услуги за  градски и приградски патнички копнен 

транспорт
 49.31.21 Услуги за градски и приградски редовен  патнички транспорт
 49.31.22 Комбиниран градски и приградски редовен патнички транспорт
 49.32 услуги на такси служба
 49.32.1 услуги на такси служба
 49.32.11 Услуги на такси служба
 49.32.12 Услуги за изнајмување  на приватни автомобили со возач
 49.39 услуги за друг патнички копнен транспорт, неспомнат на друго 

место
 49.39.1 услуги за меѓуградски патнички копнен транспорт на посебни 

линии
 49.39.11 Услуги за редовен меѓуградски патен патнички транспорт
 49.39.12 Услуги за меѓуградски патен патнички транспорт на посебни 

линии
 49.39.13 Услуги за друг патен патнички транспорт на посебни линии
 49.39.2 услуги за патнички транспорт со жичари и ски-лифтови
 49.39.20 Услуги за патнички транспорт со жичари и ски-лифтови
 49.39.3 услуги за вонреден патнички копнен транспорт
 49.39.31 Услуги за изнајмување на автобуси со возач
 49.39.32 Услуги за патен патнички транспорт за туристичко разгледување
 49.39.33 Услуги за локален вонреден или чартер транспорт со автобуси 
 49.39.34 Услуги за вонреден или чартер транспорт со автобуси на долги 

растојанија 
 49.39.35 Услуги за патен патнички транспорт со запрежни возила
 49.39.39 Услуги за копнен патнички транспорт, неспомнат на друго место
 49.4 услуги за товарен патен транспорт и услуги за преселување
 49.41 услуги за товарен патен транспорт
 49.41.1 услуги за товарен патен транспорт
 49.41.11 Услуги за товарен патен транспорт на стока со ладилници 
 49.41.12 Услуги за товарен патен транспорт на нафта и  нафтени деривати 

со камион-цистерна или со полуприколка 
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 49.41.13 Услуги за товарен патен транспорт на други течности или гасови 
со камион-цистерна или полуприколка

 49.41.14 Услуги за патен транспорт со интермодални контејнери
 49.41.15 Услуги за патен транспорт на цврста растурена стока
 49.41.16 Услуги за патен транспорт на жив добиток
 49.41.17 Услуги за товарен патен транспорт со запрежни коли
 49.41.18 Услуги за патен транспорт на писма и пратки
 49.41.19 Услуги за друг товарен патен танспорт
 49.41.2 услуги за изнајмување на камиони со возач
 49.41.20 Услуги за изнајмување на камиони со возач
 49.42 услуги за преселување
 49.42.1 услуги за преселување
 49.42.11 Услуги за преселување за домаќинствата
 49.42.19 Услуги за други преселувања
 49.5 услуги за цевоводен транспорт
 49.50 услуги за цевоводен транспорт
 49.50.1 услуги за цевоводен транспорт
 49.50.11 Услуги за цевоводен транспорт на сурова и рафинирана нафта и 

нафтени деривати
 49.50.12 Услуги за цевоводен  транспорт на природен гас
 49.50.19 Услуги за цевоводен транспорт на друга стока
 50 услуги за воден транспорт
 50.1 услуги за поморски и крајбрежен патнички транспорт
 50.10 услуги за поморски и крајбрежен патнички транспорт
 50.10.1 услуги за поморски и крајбрежен патнички транспорт
 50.10.11 Услуги за поморски и крајбрежен патнички  транспорт, со 

траекти
 50.10.12 Услуги за поморски и крајбрежен патнички  транспорт, со 

бродови за крстарење
 50.10.19 Други услуги за поморски и крајбрежен патнички транспорт
 50.10.2 услуги за изнајмување на патнички морски и крајбрежни 

бродови со екипаж 
 50.10.20 Услуги за изнајмување на патнички морски и крајбрежни 

бродови со екипаж 
 50.2 услуги за поморски и крајбрежен товарен транспорт
 50.20 услуги за поморски и крајбрежен товарен транспорт
 50.20.1 услуги за поморски и крајбрежен товарен транспорт
 50.20.11 Услуги за поморски и крајбрежен транспорт на замрзната и 

разладена стока со бродови-ладилници
 50.20.12 Услуги за поморски и крајбрежен транспорт на сурова нафта со 

танкери
 50.20.13 Услуги за поморски и крајбрежен транспорт на други течности 

или гасови со танкери
 50.20.14 Услуги за поморски и крајбрежен  транспорт  на интермодални 

контејнери со бродови-контејнери
 50.20.15 Услуги за поморски и крајбрежен транспорт  на цврста растурена 

стока
 50.20.19 Услуги за друг поморски и крајбрежен транспорт на  стока
 50.20.2 услуги за изнајмување на поморски и крајбрежни  товарни 

бродови со екипаж; услуги за туркање и влечење
 50.20.21 Услуги за изнајмување на поморски и крајбрежни товарни 

бродови со екипаж
 50.20.22 Услуги за влечење и туркање во морски и крајбрежни води
 50.3 услуги за внатрешен патнички воден транспорт
 50.30 услуги за внатрешен патнички воден транспорт
 50.30.1 услуги за внатрешен патнички воден транспорт
 50.30.11 Услуги за внатрешен патнички воден транспорт, со траекти
 50.30.12 Услуги за внатрешен патнички воден транспорт, со бродови за 

крстарење
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 50.30.13 Услуги на бродови за туристичко разгледување и излети
 50.30.19 Други услуги за патнички внатрешен воден транспорт
 50.30.2 услуги за изнајмување на речни патнички бродови, со екипаж
 50.30.20 Услуги за изнајмување на речни патнички бродови, со екипаж
 50.4 услуги за внатрешен товарен воден транспорт
 50.40 услуги за внатрешен товарен воден транспорт
 50.40.1 услуги за внатрешен товарен воден транспорт
 50.40.11 Услуги за внатрешен воден транспорт на замрзната и разладена 

стока со бродови- ладилници
 50.40.12 Услуги за внатрешен воден транспорт на сурова нафта со танкери
 50.40.13 Услуги за внатрешен воден транспорт на течности и гасови со 

танкери
 50.40.14 Услуги за внатрешен воден транспорт на интермодални 

контејнери со бродови-контејнери
 50.40.19 Услуги за внатрешен воден транспорт на друга стока
 50.40.2 услуги за изнајмување на бродови со екипаж за внатрешен 

товарен воден транспорт; услуги на влечење и туркање
 50.40.21 Услуги за изнајмување на бродови со екипаж за внатрешен 

товарен воден транспор
 50.40.22 Услуги за влечење и туркање по  внатрешни водни патишта
 51 уСЛугИ ЗА ВОЗДуХОПЛОВЕН ТРАНСПОРТ
 51.1 услуги за патнички воздухопловен транспорт
 51.10 услуги за патнички воздухопловен транспорт
 51.10.1 услуги за патнички воздухопловен транспорт
 51.10.11 Услуги за домашен редовен патнички воздухопловен транспорт
 51.10.12 Услуги за домашен вонреден (чартер) воздухопловен патнички 

транспорт, освен за панорамско разгледување
 51.10.13 Услуги за меѓунаруден редовен патнички воздухопловен 

транспорт
 51.10.14 Услуги за меѓународен вонреден (чартер) патнички 

воздухопловен транспорт
 51.10.15 Услуги за вонреден (чартер) патнички воздухопловен транспорт 

за панорамско разгледување
 51.10.2 услуги за изнајмување  на патнички воздухоплови со екипаж
 51.10.20 Услуги за изнајмување  на патнички воздухоплови со екипаж
 51.2 услуги за товарен воздухопловен транспорт на стока и на 

вселенски транспорт
 51.21 услуги за товарен воздухопловен транспорт 
 51.21.1 услуги за товарен воздухопловен транспорт 
 51.21.11 Услуги за редовен воздухопловен транспорт на интермодални 

контејнери
 51.21.12 Услуги за воздухопловен транспорт на писма и пратки
 51.21.13 Услуги за редовен воздухопловен транспорт на друга стока
 51.21.14 Услуги за вонреден (чартер)  воздухопловен транспорт на друга 

стока
 51.21.2 услуги за изнајмување на товарни воздухоплови со екипаж 
 51.21.20 Услуги за изнајмување на товарни воздухоплови со екипаж 
 51.22 услуги за вселенски транспорт
 51.22.1 услуги за вселенски транспорт
 51.22.11 Услуги за вселенски патнички транспорт
 51.22.12 Услуги за вселенски товарен транспорт
 52 уСЛугИ ЗА СКЛАДИРАЊЕ И ПОМОШНИ уСЛугИ ВО 

ТРАНСПОРТОТ
 52.1 услуги за складирање
 52.10 услуги за складирање
 52.10.1 услуги за складирање
 52.10.11 Услуги за складирање  на замрзната и разладена стока во 

ладилници
 52.10.12 Услуги за складирање на течности и гасови
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 52.10.13 Услуги за складирање на жита
 52.10.19 Други услуги за складирање
 52.2 Помошни услуги во транспортот

 52.21 Помошни услуги во копнениот транспорт

 52.21.1 Помошни услуги во железничкиот транспорт

 52.21.11 Услуги за туркање и влечење во железничкиот транспорт

 52.21.19 Други помошни услуги во железничкиот транспорт

 52.21.2 Помошни услуги во патниот транспорт

 52.21.21 Услуги на автобуски станици

 52.21.22 Услуги на автопатишта

 52.21.23 Услуги на мостови и тунели

 52.21.24 Услуги за паркирање

 52.21.25 Услуги за влечење на приватни и службени моторни возила

 52.21.29 Други помошни услуги во патниот транспорт

 52.21.3 Помошни услуги во цевоводниот транспорт

 52.21.30 Помошни услуги во цевоводниот транспорт

 52.22 Помошни услуги во водниот транспорт

 52.22.1 Помошни услуги во водниот транспорт

 52.22.11 Услуги на пристаништа и водни патишта на морски и крајбрежни 
води, освен услуги за претовар

 52.22.12 Услуги на внатрешни водни патишта, освен услуги за претовар

 52.22.13 Услуги за пилотирање и закотвување на бродови во морски и 
крајбрежни води

 52.22.14 Услуги за пилотирање и закотвување на бродови во внатрешни 
водни патишта

 52.22.15 Услуги за спасување на бродови и нивно оспособување за 
пловидба во морски и крајбрежни води

 52.22.16 Услуги за спасување  на бродови и нивно оспособување за 
пловидба по внатрешни водни патишта

 52.22.19 Други помошни услуги во водниот транспорт

 52.23 Помошни услуги во воздухопловниот транспорт

 52.23.1 услуги на аеродроми (освен услуги за претовар на товар), 
услуги за контрола на воздухопловниот транспорт и други 
помошни услуги во воздухопловниот транспорт

 52.23.11 Услуги на аеродроми, освен услуги за претовар на товар

 52.23.12 Услуги за контрола на воздухопловниот транспорт

 52.23.19 Други помошни услуги во воздухопловниот транспорт

 52.23.2 Помошни услуги во вселенскиот транспорт

 52.23.20 Помошни услуги во вселенскиот транспорт

 52.24 услуги за претовар на товар

 52.24.1 услуги за претовар на товар

 52.24.11 Услуги за претовар на контејнери во пристаништа

 52.24.12 Други услуги за претовар на контејнери

 52.24.13 Други услуги за претовар на товар во пристаништа

 52.24.19 Други услуги за претовар на товар

 52.29 Други помошни услуги во транспортот

 52.29.1 услуги на агенции за товарен транспорт

 52.29.11 услуги на бродски брокери

 52.29.12 Други брокерски услуги за транспорт на товар

 52.29.19 Други услуги на агенции за транспорт на товар
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 52.29.2 Други помошни услуги во транспортот, неспомнати на друго 
место

 52.29.20 Други помошни услуги во транспортот, неспомнати на друго 
место

 53 ПОШТЕНСКИ И КуРИРСКИ уСЛугИ

 53.1 универзални поштенски и курирски услуги

 53.10 универзални поштенски и курирски услуги

 53.10.1 универзални поштенски и курирски услуги

 53.10.11 Универзални поштенски услуги во врска со весници и списанија

 53.10.12 Универзални поштенски услуги во врска со пратки на писма

 53.10.13 Универзални поштенски услуги во врска со пакети

 53.10.14 Поштенски шалтерски услуги 
 53.10.19 Други универзални поштенски услуги
 53.2 Други поштенски и курирски услуги
 53.20 Други поштенски и курирски услуги
 53.20.1 Други поштенски и курирски услуги
 53.20.11 Курирски услуги со разновиден транспорт
 53.20.12 Услуги за испорака на храна на домашна адреса

53.20.19 Други поштенски и курирски услуги, неспомнати на друго место
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I/З уСЛугИ ЗА СМЕСТуВАЊЕ И СЕРВИСНИ уСЛугИ СО ХРАНА

 55 уСЛугИ ЗА СМЕСТуВАЊЕ

 55.1 услуги на хотели и слични објекти за сместување

 55.10 услуги на хотели и слични објекти за сместување

 55.10.1 услуги за сместување на гости во соби или слични капацитети 
за сместување со секојдневно одржување на собите, освен 
time - share (времено право на дел од сопственоста) 

 55.10.10 Услуги за сместување на гости во соби или слични капацитети за 
сместување со секојдневно одржување на собите, освен time - 
share (времено право на дел од сопственоста)

 55.2 услуги на одмаралишта и други објекти за пократок престој

 55.20 услуги на одмаралишта и други објекти за пократок престој

 55.20.1 услуги на одмаралишта и други објекти за пократок престој

 55.20.11 Услуги за сместување на гости во соби или слични капацитети за 
сместување, во хостели и куќички за одмор

 55.20.12 Услуги за сместување на гости во соби или слични капацитети 
за сместување во time-sharing (времено право на дел од 
сопственоста)

 55.20.19 Услуги за  друго сместување на гости во соби и слични 
капацитети за сместување без секојдневно одржување

 55.3 услуги на кампови и услуги на кампови за рекреација и одмор

 55.30 услуги на кампови и услуги на кампови за рекреација и одмор

 55.30.1 услуги на кампови и услуги на кампови за рекреација и одмор

 55.30.11 Услуги на кампови

 55.30.12 Услуги на кампови за рекреација и одмор

 55.9 Други услуги за сместување

 55.90 Други услуги за сместување

 55.90.1 Други услуги за сместување

 55.90.11 Услуги за сместување на студенти во соби и слични капацитети 
за сместување во студентски и училишни домови

 55.90.12 Услуги за сместување на работници  во соби и слични капацитети 
за сместување во работнички хостели или кампови

 55.90.13 Услуги за сместување во коли за спиење и слични услуги во 
други превозни средства

 55.90.19 Други услуги за сместување, неспомнати на друго место

 56 уСЛугИ ЗА ПОДгОТВуВАЊЕ НА ОбРОЦИ И СЛуЖЕЊЕ НА ХРАНА 
И ПИЈАЛАЦИ

 56.1 услуги на ресторани и подвижни објекти за служење на храна

 56.10 услуги на ресторани и подвижни објекти за служење на храна

 56.10.1 услуги на ресторани и подвижни објекти за служење на храна

 56.10.11 Услуги за служење на храна со полна ресторанска услуга

 56.10.12 Услуги за служење  на храна во железнички вагони-ресторани и 
бродски ресторани

 56.10.13 Услуги на угостителски објекти за самопослужување на храна

 56.10.19 Други услуги за служење на храна

 56.2 услуги за кетеринг и други услуги за подготвување и 
доставување на храна

 56.21 услуги за кетеринг (услуги за подготвување и доставување на 
храна и пијалаци за посебни прилики)

 56.21.1 услуги за кетеринг (услуги за подготвување и доставување на 
храна и пијалаци за посебни прилики)

 56.21.11 Услуги за кетеринг за домаќинствата

 56.21.19 Услуги за кетеринг за други корисници
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 56.29 Други услуги за подготвување и служење на храна

 56.29.1 услуги за подготвување и доставување на храна  врз база на 
договор

 56.29.11 Услуги за подготвување и доставување на храна  врз база на 
договор, за транспортни служби

 56.29.19 Услуги за подготвување и доставување на храна  врз база на 
договор, за други корисници

 56.29.2 услуги на кантини (мензи)
 56.29.20 Услуги на кантини (мензи)
 56.3 услуги за подготовка и служење на пијалаци
 56.30 услуги за подготовка и служење на пијалаци
 56.30.1 услуги за подготовка и служење на пијалаци

56.30.10 Услуги за подготовка и служење на пијалаци
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J/Ѕ уСЛугИ ЗА ИНФОРМАЦИИ И КОМуНИКАЦИИ
 58 уСЛугИ ЗА ИЗДАВАЊЕ 
 58.1 услуги за издавање на книги, периодични публикации и други 

услуги за издавање
 58.11 услуги за издавање на книги
 58.11.1 Печатени книги
 58.11.11 Печатени образовни учебници 4901.99
 58.11.12 Печатени стручни, технички и училишни книги 4901 [.10 + .99]
 58.11.13 Печатени детски книги 4901.99 + 4903
 58.11.14 Печатени речници и енциклопедии 4901.91
 58.11.15 Печатени атласи и други книги со географски карти 4905.91
 58.11.16 Печатени географски  и хидрографски или слични карти, освен 

во форма на книга
4905.99

 58.11.19 Други печатени книги, брошури, летоци и слично 4901 [.10+.99]
 58.11.2 Книги на дискети, ленти или на друг физички медиум
 58.11.20 Книги на дискети, ленти или на друг физички медиум
 58.11.3 Книги на интернет
 58.11.30 Книги на интернет
 58.11.4 Продажба на огласен простор во книги

58.11.41 Продажба на огласен простор во книги, печатени
 58.11.42 Продажба на огласен простор во книги, во електронска форма
 58.11.5 Издавање на книги со наплата или врз база на договор
 58.11.50 Издавање на книги со наплата или врз база на договор
 58.11.6 услуги за управување со авторски права (лиценци) на книги
 58.11.60 Услуги за управување со авторски права (лиценци) на книги
 58.12 услуги за издавање на именици и списоци на адреси
 58.12.1 Именици и списоци на адреси, печатени или на физички 

медиуми
 58.12.10 Именици и списоци на адреси, печатени или на физички 

медиуми
4901 [.10+.99]

 58.12.2 Именици и списоци на адреси на интернет
 58.12.20 Именици и списоци на адреси на интернет
 58.12.3 услуги за управување со авторски права на користење на 

именици и списоци на адреси
 58.12.30 Услуги за управување со авторски права на користење на 

именици и списоци на адреси
 58.12.4 Продажба на огласен простор во именици и списоци на адреси
 58.12.40 Продажба на огласен простор во именици и списоци на адреси
 58.13 услуги за издавање на весници
 58.13.1 Печатени весници
 58.13.10 Печатени весници 4902.10
 58.13.2 Весници на интернет
 58.13.20 Весници на интернет
 58.13.3 Огласен простор во весници
 58.13.31 Огласен простор во весници, печатени
 58.13.32 Огласен простор во весници, во електронска форма
 58.14 услуги за издавање на списанија и периодични публикации
 58.14.1 Печатени списанија и периодични публикации
 58.14.11 Печатени  списанија и периодични публикации од општ интерес 4902.90
 58.14.12 Печатени, деловни, стручни и академски списанија и 

периодични публикации
4902.90

 58.14.19 Други печатени списанија и периодични публикации 4902.90
 58.14.2 Списанија и периодични публикации на интернет
 58.14.20 Списанија и периодични публикации на интернет
 58.14.3 Огласен простор во списанија и периодични публикации
 58.14.31 Огласен простор во списанија и периодични публикации, 

печатени 
 58.14.32 Огласен простор во списанија и периодични публикации, во 

електронска форма
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 58.14.4 услуги за управување со авторски права (лиценци) на списанија 
и периодични публикации

 58.14.40 Услуги за управување со авторски права (лиценци) на списанија 
и периодични публикации

 58.19 Други услуги за издавање
 58.19.1 услуги за издавање на други печатени материјали
 58.19.11 Печатени поштенски разгледници, честитки и карти со лични 

пораки и слично
4909

 58.19.12 Печатени слики, гравури и фотографии                                                                                                                                       
                                                                           

4911.91

 58.19.13 Печатени хартии за пресликување (декалкомании), календари                                                                   4908 + 4910
 58.19.14 Печатени неискористени поштенски марки, таксени и слични 

марки, хартија за пресликување, чекови, банкноти, хартии од 
вредност и слични документи 

4907

 58.19.15 Печатени трговски рекламни материјали, комерцијални каталози 
и слично

4911.10

 58.19.19 Други печатени материјали 4911.99
 58.19.2 Други содржини на интернет
 58.19.21  Содржини на интернет, за возрасни
 58.19.29 Други содржини на интернет, неспомнати на друго место
 58.19.3 услуги за управување со авторски права (лиценци) на други 

печатени материјали
 58.19.30 Услуги за управување со авторски права (лиценци) на други 

печатени материјали
 58.2 услуги за издавање на софтвер
 58.21 услуги за издавање на компјутерски игри
 58.21.1 Компјутерски игри, во пакет
 58.21.10 Компјутерски игри, во пакет 8523.49.45
 58.21.2 Компјутерски игри преземени од интернет (downloads)
 58.21.20 Компјутерски игри преземени од интернет (downloads)
 58.21.3 Игри на интернет
 58.21.30 Игри на интернет
 58.21.4 услуги за управување со авторски права (лиценци) на 

користење на компјутерски игри
 58.21.40 Услуги за управување со авторски права (лиценци) на користење 

на компјутерски игри
 58.29 Други услуги за издавање  на софтвер
 58.29.1 Системски софтвер, во пакет
 58.29.11 Оперативни системи, во пакет 8523 [.29.31 + .49 (.25 +.91) + 

.51.91 + .59.91 + .80.91]
 58.29.12 Мрежен софтвер, во пакет 8523..49 (.25 + .31 + .45 + .59)
 58.29.13 Софтвер за управување со база на податоци, во пакет 8523..49 (.25 + .31 + .45 + .59)
 58.29.14 Софтвер за развојни алатки и програмски јазици, во пакет 8523..49 (.25 + .31 + .45 + .59)
 58.29.2 Апликациски софтвер, во пакет
 58.29.21 Апликации за општа деловна продуктивност и апликации за 

домашна употреба, во пакет
 58.29.29 Други апликациски софтвери, во пакет 8523 [.29.33 + .49 (.45 + .93) + 

.51.93 + .59.93 + .80.93]
 58.29.3 Софтвер преземен од интернет (downloads)
 58.29.31 Системски софтвер преземен од интернет (downloads)
 58.29.32 Апликациски софтвер преземен од интернет (downloads)
 58.29.4 Софтвер на интернет
 58.29.40 Софтвер на интернет
 58.29.5 услуги за управување со авторски права на користење на 

компјутерски софтвер
 58.29.50 Услуги за управување со авторски права на користење на 

компјутерски софтвер
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 59 уСЛугИ ЗА ПРОДуКЦИЈА НА ФИЛМОВИ, ВИДЕОФИЛМОВИ И 
ТЕЛЕВИЗИСКА ПРОгРАМА, СНИМАЊЕ НА ЗВуЧНИ ЗАПИСИ И 
МуЗИЧКО ИЗДАВАШТВО

 59.1 услуги за продукција на филмови, видеофилмови и 
телевизиска програма

 59.11 услуги за продукција на филмови, видеофилмови и 
телевизиска програма

 59.11.1 услуги за продукција на филмови, видеофилмови и 
телевизиска програма

 59.11.11 Услуги за продукција на филмови
 59.11.12 Услуги за продукција на промотивни и рекламни филмови и 

видеофилмови
 59.11.13  Услуги за продукција на друга телевизиска програма
 59.11.2 Филмови, видеофилмови и телевизиска програма
 59.11.21 Оригинални филмови, видеофилмови и телевизиска програма
 59.11.22 Кинематографски филмови 3706
 59.11.23 Филмови и други видеосодржини на дискети, ленти или други 

физички медиуми
8523 [.29.39 + .49 (.5 + .99) + 
.51.99 + .59.99]

 59.11.24 Филмови и други видеосодржини превземени од интернет 
(downloads)

 59.11.25 Пренос на видеосодржини преку интернет (streaming)
 59.11.3 Продажба на огласен простор или време во филмови, 

видеопродукција и телевизиска програма
 59.11.30 Продажба на огласен простор или време во филмови, 

видеопродукција и телевизиска програма
 59.12 услуги кои следат после продукција на филмови, 

видеофилмови и телевизиска програма
 59.12.1 услуги кои следат после продукција на филмови, 

видеофилмови и телевизиска програма
 59.12.11 Услуги за аудио и визуелна монтажа
 59.12.12 Услуги за пренос и копирање на оригинални снимки
 59.12.13 Услуги за корекција на бои и дигитална реставрација
 59.12.14 Услуги за визуелни ефекти
 59.12.15 Услуги за анимирање
 59.12.16 Услуги за насловување, титлување и субтитлување
 59.12.17 Услуги за монтажа и уредување на звук 
 59.12.19 Други услуги кои следат после продукција на филмови, 

видеофилмови и телевизиска програма
 59.13 услуги за дистрибуција на филмови, видеофилмови и 

телевизиска програма
 59.13.1 услуги за управување со авторски права  и дистрибуција на 

филмови, видеофилмови и телевизиска програма
 59.13.11 Услуги за управување со авторски права на филмови и приходи 

од нив
 59.13.12 Други услуги за дистрибуција на филмови, видеофилмови и 

телевизиски програми
 59.14 услуги за прикажување на филмови
 59.14.1 услуги за прикажување на филмови
 59.14.10 Услуги за прикажување на филмови
 59.2 услуги за снимање на звучни записи и издавање на музички 

записи
 59.20 услуги за снимање на звучни записи и издавање на музички 

записи
 59.20.1 услуги за снимање на звучни записи и снимање во живо;  

снимање на оригинални звучни записи 
 59.20.11 Услуги за снимање на звучни записи во студио
 59.20.12 Услуги за снимање во живо
 59.20.13 Снимање на оригинални звучни записи 
 59.20.2 услуги за продукција на радиопрограма; оригинални 

радиопрограми
 59.20.21 Услуги за продукција на радиопрограма
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 59.20.22 Оригинални радиопрограми
 59.20.3 услуги за издавање на музички дела (записи)
 59.20.31 Печатени музички дела 4904
 59.20.32 Електронски музички записи
 59.20.33 Музички дела на дискети, ленти и други физички медиуми 8523 [.49.3 + .80.99]
 59.20.34 Други аудиодискети и ленти 8523 [.49.3 + .80.99]
 59.20.35 Музика преземена од интернет (downloads)
 59.20.36 Пренос на музика преку интернет (streaming)
 59.20.4 услуги за управување со авторски права на користење на 

акустични оригинали
 59.20.40 Услуги за управување со авторски права на користење на 

акустични оригинали
 60 уСЛугИ ЗА ЕМИТуВАЊЕ НА ПРОгРАМА
 60.1 услуги за емитување на радиопрограма
 60.10 услуги за емитување на радиопрограма
 60.10.1 услуги за емитување на радиопрограма; емитување на 

оригинална програма
 60.10.11 Услуги за емитување на радиопрограма
 60.10.12 Услуги за емитување на оригинална радиопрограма
 60.10.2 Програми на радиоканали
 60.10.20 Програми на радиоканали
 60.10.3 Продажба на време за радиореклами
 60.10.30 Продажба на време за радиореклами
 60.2 услуги за емитување на телевизиска програма; емитување на 

оригинална програма
 60.20 услуги за емитување на телевизиска програма; емитување на 

оригинална програма
 60.20.1 услуги за емитување на телевизиска програма
 60.20.11 Услуги за емитување на линеарна телевизиска програма
 60.20.12 Интернетски услуги за видеа по нарачка 
 60.20.13 Други услуги за видеа по нарачка 
 60.20.2 Емитување на оригинална телевизиска програма
 60.20.20 Емитување на оригинална телевизиска програма
 60.20.3 Продажба на време за реклами на телевизија
 60.20.30 Продажба на време за реклами на телевизија

61 ТЕЛЕКОМуНИКАЦИСКИ уСЛугИ 
 61.1 услуги за жичани телекомуникации
 61.10 услуги за жичани телекомуникации
 61.10.1 услуги за пренос на податоци и пораки

61.10.11 Услуги за фиксна телефонија, пристап и употреба
 61.10.12 Услуги за фиксна телефонија во својство на повикување
 61.10.13 Услуги на приватни мрежи за жичани телекомуникациски 

системи
 61.10.2 услуги за пренос за жичани телекомуникации
 61.10.20 Услуги за пренос за жичани телекомуникации
 61.10.3 услуги за пренос на податоци преку жичана 

телекомуникациска мрежа
 61.10.30 Услуги за пренос на податоци преку жичана телекомуникациска 

мрежа
 61.10.4 Интернет-услуги  преку жичана телекомуникациска мрежа
 61.10.41 Услуги на интернет јадрена мрежа
 61.10.42 Услуги на теснопојасен  интернет-пристап преку жичана мрежа
 61.10.43 Услуги на широкопојасен  интернет-пристап преку жичана мрежа
 61.10.49 Други интернет-услуги преку жичани телекомуникации
 61.10.5 услуги за дистрибуција на програма на домаќинствата преку 

жичана инфраструктура
 61.10.51 Услуги за дистрибуција на програма на домаќинствата преку 

жичана инфраструктура, основен програмски пакет
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 61.10.52 Услуги за дистрибуција на програма на домаќинствата преку 
жичана инфраструктура, програмски пакет по избор

 61.10.53 Услуги за дистрибуција на програма на домаќинствата преку 
жичана инфраструктура, плати и гледај (pay-per-view)

 61.2 услуги за безжични телекомуникации
 61.20 услуги за безжични телекомуникации
 61.20.1 Мобилни телекомуникациски услуги  и услуги на приватни 

мрежи за безжични телекомуникациски системи
 61.20.11 Услуги на приватни мрежи за безжични телекомуникациски 

системи
 61.20.12 Мобилни говорни услуги
 61.20.13 Мобилни услуги на испраќање на текстуални содржини
 61.20.14 Мобилни услуги за податоци, освен услуги на испраќање на 

текстуални содржини 
 61.20.2 услуги за пренос за безжични телекомуникации
 61.20.20 Услуги за пренос за безжични телекомуникации
 61.20.3 услуги за пренос на податоци преку безжична 

телекомуникациска мрежа
 61.20.30 Услуги за пренос на податоци преку безжична 

телекомуникациска мрежа
 61.20.4 Интернет-услуги преку бежична телекомуникациска мрежа
 61.20.41 Услуги за теснопојасен интернет-пристап преку безжична мрежа
 61.20.42 Услуги за широкопојасен интернет-пристап преку безжична 

мрежа
 61.20.49 Други интернет-услуги преку безжични телекомуникации
 61.20.5 услуги за дистрибуција на  програма за домаќинствата преку 

безжична мрежа
 61.20.50 Услуги за дистрибуција на  програма за домаќинствата преку 

безжична мрежа
 61.3 услуги за сателитски телекомуникации
 61.30 услуги за сателитски телекомуникации
 61.30.1 услуги за сателитски телекомуникации , освен услуги за 

дистрибуција на програма за домаќинствата преку сателит
 61.30.10 Услуги за сателитски телекомуникации , освен услуги за 

дистрибуција на програма за домаќинствата преку сателит
 61.30.2 услуги за дистрибуција на програми за домаќинствата преку 

сателит
 61.30.20 Услуги за дистрибуција на програми за домаќинствата преку 

сателит
 61.9 Други телекомуникациски услуги
 61.90 Други телекомуникациски услуги
 61.90.1 Други телекомуникациски услуги
 61.90.10 Други телекомуникациски услуги
 62 уСЛугИ ЗА КОМПЈуТЕРСКО ПРОгРАМИРАЊЕ, КОНСуЛТАЦИИ И 

СЛИЧНИ уСЛугИ
 62.0 услуги за компјутерско програмирање, консултации и слични 

услуги
 62.01 услуги за компјутерско програмирање
 62.01.1 услуги за ИТ дизајнирање и развој
 62.01.11 Услуги за ИТ дизајнирање и развој на апликации
 62.01.12 Услуги  на ИТ дизајнирање и развој на компјутерски мрежи и 

системи
 62.01.2 Оригинални програми (софтвери)
 62.01.21 Оригинални програми (софтвери) за компјутерски игри
 62.01.29 Други оригинални програми (софтвери)
 62.02 Компјутерски консултантски услуги
 62.02.1 услуги за консултации за хардвер
 62.02.10 Услуги за консултации за хардвер
 62.02.2 услуги за консултации за системи и софтвер
 62.02.20 Услуги за консултации за системи и софтвер
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 62.02.3 услуги за ИТ техничка поддршка
 62.02.30 Услуги за ИТ техничка поддршка
 62.03 услуги за управување со компјутерска опрема
 62.03.1 услуги за управување со компјутерска опрема
 62.03.11 Услуги за управување со компјутерска мрежа
 62.03.12 Услуги за управување со компјутерски системи
 62.09 Други услуги во врска со информатичка технологија и 

компјутери
 62.09.1 услуги за инсталирање на компјутери и периферна опрема
 62.09.10 Услуги за инсталирање на компјутери и периферна опрема
 62.09.2 Други услуги во врска со информатичка технологија и 

компјутери, неспомнати на друго место
 62.09.20 Други услуги во врска со информатичка технологија и 

компјутери, неспомнати на друго место
 63 ИНФОРМАТИЧКИ уСЛугИ
 63.1 услуги за обработка на податоци, хостирање и слични услуги;  

web-портали
 63.11 услуги за обработка на податоци, хостирање и слични услуги
 63.11.1 Обработка на податоци, хостирање, изработка на апликации и 

други услуги поврзани со инфраструктурната ИТ
 63.11.11 Услуги за обработка на податоци
 63.11.12 Услуги за интернет хостирање
 63.11.13 Услуги за изработка на апликации
 63.11.19 Други услуги за хостирање и други услуги поврзани со 

инфраструктурната ИТ 
 63.11.2 Огласен простор или време на интернет
 63.11.20 Огласен простор или време на интернет
 63.12 Содржина на веб-портали
 63.12.1 Содржина на веб-портали
 63.12.10 Содржина на веб-портали
 63.12.2 Интернетски огласен простор на веб-портали
 63.12.20 Интернетски огласен простор на веб-портали
 63.9 Други информативни услуги
 63.91 услуги на новинарски агенции
 63.91.1 услуги на новинарски агенции
 63.91.11 Услуги на новинарски агенции за весници и периодични 

публикации
 63.91.12 Услуги на новинарски агенции за аудио и видеомедиуми
 63.99 Други информативни услуги, неспомнати на друго место
 63.99.1 Други информативни услуги, неспомнати на друго место
 63.99.10 Други информативни услуги, неспомнати на друго место
 63.99.2 Оргинални компилации на факти/информации

63.99.20 Оригинални компилации на факти/информации
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К/И ФИНАНСИСКИ уСЛугИ И уСЛугИ ЗА ОСИгуРуВАЊЕ
 64 ФИНАНСИСКИ уСЛугИ, ОСВЕН ОСИгуРуВАЊЕ И ПЕНЗИСКИ 

ФОНДОВИ
 64.1 услуги за монетарно посредување
 64.11 услуги на централна банка
 64.11.1 услуги на централна банка
 64.11.10 Услуги на централна банка
 64.19 услуги за друго монетарно посредување
 64.19.1 услуги за депозити
 64.19.11 Услуги за депозити за корпорациски и институционални 

инвеститори/вложувачи
 64.19.12 Услуги за депозити за други инвеститори/вложувачи
 64.19.2 услуги за одобрување на кредити од монетарни институции
 64.19.21 Услуги за одобрување  на меѓуиндустриски кредити од 

монетарни институции
 64.19.22 Услуги за одобрување на потрошувачки кредити од монетарни 

институции
 64.19.23 Услуги за одобрување на станбени хипотекарни кредити од 

монетарни институции
 64.19.24 Услуги за одобрување на нестанбени хипотекарни кредити од 

монетарни институции
 64.19.25 Услуги за одобрување на комерцијални нехипотекарни кредити 

од монетарни институции
 64.19.26 Услуги за работење со кредитни картички од монетарни 

институции
 64.19.29 Услуги за одобрување на други кредити од монетарни 

институции
 64.19.3 Други услуги за монетарно посредување, неспомнати на друго 

место
 64.19.30 Други услуги за монетарно посредување, неспомнати на друго 

место
 64.2 услуги на холдинг друштва
 64.20 услуги на холдинг друштва
 64.20.1 услуги на холдинг друштва
 64.20.10 Услуги на холдинг друштва
 64.3 услуги на трустови, други фондови и слични финансиски 

субјекти
 64.30 услуги на трустови, други фондови и слични финансиски 

субјекти
 64.30.1 услуги на трустови, други фондови и слични финансиски 

субјекти
 64.30.10 Услуги на трустови, други фондови и слични финансиски субјекти
 64.9 Други финансиски услуги, освен осигурување и пензиски 

фондови
 64.91 услуги за финансиски лизинг
 64.91.1 услуги за финансиски лизинг
 64.91.10 Услуги за финансиски лизинг
 64.92 услуги за друго кредитно посредување
 64.92.1 услуги за друго кредитно посредување, освен од монетарни 

институции
 64.92.11 Услуги за одобрување на меѓуиндустриски кредити, освен од 

монетарни институции
 64.92.12 Услуги за одобрување на потрошувачки кредити, освен од 

монетарни институции
 64.92.13 Услуги за одобрување на станбени хипотекарни кредити, освен 

од монетарни институции
 64.92.14 Услуги за одобрување на нестанбени хипотекарни кредити, 

освен од монетарни институции
 64.92.15 Услуги за одобрување на комерцијални нехипотекарни кредити, 

освен од монетарни институции
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 64.92.16 Услуги за работење со кредитни картички, освен од монетарни 
институции

 64.92.19 Други услуги за кредитно посредување, освен посредување од 
монетарни институции, неспомнати на друго место

 64.99 Други финансиски услуги, освен осигурување и пензиски 
фондови, неспомнати на друго место

 64.99.1 Други финансиски услуги, освен осигурување и пензиски 
фондови, неспомнати на друго место

 64.99.11 Услуги за инвестициско банкарство
 64.99.19 Финансиски услуги, освен осигурување и пензиски фондови, 

неспомнати на друго место
 65 уСЛугИ ЗА ОСИгуРуВАЊЕ, РЕОСИгуРуВАЊЕ И ПЕНЗИСКИ 

ФОНДОВИ, ОСВЕН ЗАДОЛЖИТЕЛНО СОЦИЈАЛНО ОСИгуРуВАЊЕ
 65.1 услуги за осигурување
 65.11 услуги за осигурување на живот
 65.11.1 услуги за осигурување на живот
 65.11.10 Услуги за осигурување на живот
 65.12 услуги за друго осигурување
 65.12.1 услуги за осигурување од несреќи и здравствено осигурување
 65.12.11 Услуги за осигурување од несреќи
 65.12.12 Услуги за здравствено осигурување 
 65.12.2 услуги за осигурување на моторни возила
 65.12.21 Услуги за осигурување  на моторни возила (одговорност на трето 

лице)
 65.12.29 Други услуги за осигурување на моторни возила
 65.12.3 услуги за осигурување во морскиот, воздухопловниот и друг 

превоз
 65.12.31 Услуги за осигурување на железнички возен парк
 65.12.32 Услуги за осигурување за воздухопловни одговорности
 65.12.33 Други услуги за воздухопловно осигурување
 65.12.34 Услуги за осигурување на бродска одговорност
 65.12.35 Други услуги за бродско осигурување
 65.12.36 Услуги за осигурување  на товар
 65.12.4 услуги за осигурување од пожар и други форми на штета на 

имот
 65.12.41 Услуги за осигурување на имот од пожар
 65.12.49 Услуги за осигурување од други форми на штета на имот
 65.12.5 услуги за  осигурување од општа одговорност
 65.12.50 Услуги за  осигурување од  општа одговорност
 65.12.6 услуги за осигурување на кредити и кредитна способност
 65.12.61 Услуги за осигурување на кредити
 65.12.62 Услуги за осигурување на кредитна способност
 65.12.7 услуги за патничко осигурување и за помош при патување, 

услуги за осигурување од трошоци за судски постапки и 
осигурување од разновидни финансиски загуби

 65.12.71 Услуги за патничко осигурување и помош при патување
 65.12.72 Услуги за осигурување од трошоци за судски постапки
 65.12.73 Услуги за осигурување од разновидни финансиски загуби
 65.12.9 услуги за друго неживотно осигурување
 65.12.90 Услуги за друго неживотно осигурување
 65.2 услуги за реосигурување
 65.20 услуги за реосигурување
 65.20.1 услуги за реосигурување на живот, реосигурување од несреќи 

и здравствено реосигурување
 65.20.11 Услуги за реосигурување на живот
 65.20.12 Услуги за реосигурување од несреќи
 65.20.13 Услуги за здравствено реосигурување
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 65.20.2 услуги за реосигурување на транспорт и имот
 65.20.21 Услуги за реосигурување на моторни возила (одговорност на 

трето лице)
 65.20.22 Други услуги за реосигурување на моторни возила
 65.20.23 Други услуги за реосигурување во морскиот, воздухопловниот и 

друг превоз
 65.20.24 Услуги за реосигурување  на товар
 65.20.25 Услуги за реосигурување од пожар и други форми на штета на 

имот
 65.20.3 услуги за  реосигурување од општа одговорност и 

реосигурување на кредити и кредитна способност
 65.20.31 Услуги за реосигурување од  општа одговорност
 65.20.32 Услуги за реосигурување на кредит и кредитна способност
 65.20.4 услуги за реосигурување од трошоци за судски постапки и од 

разновидни финансиски загуби
 65.20.41 Услуги за реосигурување  на трошоци за судски постапки
 65.20.42 Услуги за реосигурување од разновидни финансиски загуби
 65.20.5 услуги за реосигурување кои се поврзани со пензиски фондови
 65.20.50 Услуги за реосигурување кои се поврзани со пензиски фондови
 65.20.6 услуги за друго неживотно реосигурување
 65.20.60 Услуги за друго неживотно реосигурување
 65.3 услуги на пензиски фондови
 65.30 услуги на пензиски фондови
 65.30.1 услуги на пензиски фондови
 65.30.11 Услуги на индивидуални пензиски фондови
 65.30.12 Услуги на колективни пензиски фондови
 66 ПОМОШНИ уСЛугИ ЗА ФИНАНСИСКИ уСЛугИ И уСЛугИ ЗА 

ОСИгуРуВАЊЕ
 66.1 Помошни услуги за финансиски услуги, освен осигурување и 

пензиски фондови
 66.11 услуги поврзани со работењето на финансиски пазари
 66.11.1 услуги поврзани со работењето на финансиски пазари
 66.11.11 Оперативни услуги на финансиски пазари
 66.11.12 Регулаторни услуги на финансиски пазари
 66.11.19 Други услуги поврзани со работењето на финансиски пазари
 66.12 услуги на посредување во работењето со хартии од вредност и 

стокови договори
 66.12.1 услуги на посредување во работењето со хартии од вредност и 

стокови договори
 66.12.11 Услуги на посредување во работењето со хартии од вредност 
 66.12.12 Услуги на посредување во работењето со стокови договори
 66.12.13 Услуги на менувачници
 66.19 Останати помошни услуги за финансиски услуги, освен 

осигурување и пензиски фондови
 66.19.1 услуги за обработка и пресметка на трансакции со хартии од 

вредност
 66.19.10 Услуги за обработка и пресметка на трансакции со хартии од 

вредност
 66.19.2 Помошни услуги поврзани со инвестициско банкарство
 66.19.21 Услуги на интеграција и преземање
 66.19.22 Услуги на работење поврзано со корпоративен финансиски и 

претприемнички (шпекулативен) капитал
 66.19.29 Други помошни услуги поврзани со инвестициско банкарство
 66.19.3 услуги на трустови и чување на хартии од вредност
 66.19.31 Услуги на трустови
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 66.19.32 Услуги за чување на хартии од вредност
 66.19.9 Други помошни услуги за финансиски услуги, освен 

осигурување и пензиски фондови, неспомнати на друго место
 66.19.91 Финансиско-консултациски услуги
 66.19.92 Услуги за обработка на финансиски трансакции и услуги на 

клириншки куќи
 66.19.99 Други помошни услуги за финансиски услуги, неспомнати на 

друго место, освен осигурување и пензиски фондови
 66.2 Помошни услуги за осигурување и пензиски фондови
 66.21 услуги за процена на ризик и штета
 66.21.1 услуги за процена на ризик и штета
 66.21.10 Услуги за процена на ризик и штета
 66.22 услуги на агенти и посредници за осигурување
 66.22.1 услуги на агенти и посредници за осигурување
 66.22.10 Услуги на агенти и посредници за осигурување
 66.29 Други помошни услуги за осигурување и пензиски фондови
 66.29.1 Други помошни услуги за осигурување и пензиски фондови
 66.29.11 Актуарски услуги
 66.29.19 Други помошни услуги за осигурување и пензиски фондови, 

неспомнати на друго место
 66.3 услуги за управување со фондови
 66.30 услуги за управување со фондови
 66.30.1 услуги за управување со фондови
 66.30.11 Услуги за управување со портфолија, освен со пензиски фондови

66.30.12 Услуги за управување со пензиски фондови
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L/Ј уСЛугИ ВО ВРСКА СО НЕДВИЖЕН ИМОТ
 68 услуги во врска со недвижен имот
 68.1 услуги за купување и продажба на сопствен недвижен имот
 68.10 услуги за купување и продажба на сопствен недвижен имот
 68.10.1 услуги за купување и продажба на сопствен недвижен имот
 68.10.11 Услуги за купување и продавање  на станбени згради со 

земјиште 
 68.10.12 Услуги за продавање или купување на  time-share имот (со 

времено право на дел од сопственоста)
 68.10.13 Услуги за купување или продажба на ненаселено земјиште за 

изградба на станбени згради
 68.10.14 Услуги за купување или продавање  на нестанбени згради со 

земјиште 
 68.10.15 Услуги за купување или продавање на ненаселено земјиште за 

изградба на нестанбени згради
 68.2 услуги за изнајмување и управување со сопствен недвижен 

имот или имот земен под закуп (лизинг)
 68.20 услуги за изнајмување и управување со сопствен недвижен 

имот или имот земен под закуп (лизинг)
 68.20.1 услуги за изнајмување и управување со сопствен недвижен 

имот или имот земен под закуп (лизинг)
 68.20.11 Услуги за изнајмување и управување со сопствен недвижен имот 

или имот земен под закуп (лизинг), станбен
 68.20.12 Услуги за изнајмување и управување со сопствен недвижен имот 

или имот земен под закуп (лизинг), нестанбен
 68.3 услуги за управување со недвижен имот, со надомест или врз 

база на договор
 68.31 услуги на агенциите за управување со недвижен имот, со 

надомест или врз база на договор
 68.31.1 услуги на агенциите за управување со недвижен имот, со 

надомест или врз база на договор
 68.31.11 Услуги за продажба на станбени згради со земјиште, со надомест 

или врз база на  договор,  освен за time-share сопственост (со 
времено право на дел од сопственоста)

 68.31.12 Услуги за продажба на имот во time-share сопственост (со 
времено право на дел од сопственоста), со надомест или врз 
база на договор 

 68.31.13 Услуги за продажба на ненаселено земјиште за изградба на 
станбени згради, со надомест или врз база на договор

 68.31.14 Услуги за продажба на нестанбени згради со земјиште, со 
надомест или врз база на договор

 68.31.15 Услуги за продажба на ненаселено земјиште за изградба на 
нестанбени згради, со надомест или врз база на договор

 68.31.16 Услуги за процена на недвижен имот, со надомест или врз база 
на договор

 68.32 услуги за управување со недвижен имот, со надомест или врз 
база на договор

 68.32.1 услуги за управување со недвижен имот, со надомест или врз 
база на договор

 68.32.11 Услуги за управување со станбен имот, со надомест или врз база 
на договор, освен со имот во  time-share сопственост

 68.32.12 Услуги за управување со  time-share имот (со времено право на  
дел од сопственоста), со надомест или врз база на договор

68.32.13 Услуги на управување со нестанбен имот, со надомест или врз 
база на договор
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М/К СТРуЧНИ, НАуЧНИ И ТЕХНИЧКИ уСЛугИ
 69 ПРАВНИ И СМЕТКОВОДСТВЕНИ уСЛугИ
 69.1 Правни услуги
 69.10 Правни услуги
 69.10.1 Правни услуги
 69.10.11 Услуги за давање  на правни совети и застапувања во областа на 

кривичното право
 69.10.12 Услуги за давање  на правни совети и застапувања во судски 

спорови во областа на деловното и трговското право
 69.10.13 Услуги за давање  на правни совети и застапувања во судски 

спорови во областа на законот за работни односи
 69.10.14 Услуги за давање на правни совети и застапувања во судски 

спорови во областа на граѓанско право
 69.10.15 Правни услуги во врска со патенти, авторски права и други права 

на интелектуална сопственост
 69.10.16 Услуги на нотари
 69.10.17 Услуги за арбитража и помирување
 69.10.18 Правни услуги во врска со аукции
 69.10.19 Други правни услуги
 69.2 Сметководствени, книговодствени и ревизорски услуги; услуги 

за даночно советување
 69.20 Сметководствени, книговодствени и ревизорски услуги; услуги 

за даночно советување
 69.20.1 услуги за финансиска ревизија
 69.20.10 Услуги за финансиска ревизија
 69.20.2 Сметководствени услуги
 69.20.21 Услуги за сметководствена ревизија
 69.20.22 Услуги за составување на финансиски извештаи
 69.20.23 Книговотствени услуги
 69.20.24 Услуги за пресметување на плата
 69.20.29 Други сметководствени услуги
 69.20.3 услуги за даночно советување
 69.20.31 Услуги за даночно советување и подготвување на даночни 

пријави за претпријатија
 69.20.32 Услуги за подготовка и планирање на индивидуални даночни 

пријави 
 69.20.4 услуги за стечај и принудна управа
 69.20.40 Услуги за стечај и принудна управа
 70 уСЛугИ ЗА уПРАВуВАЊЕ; уСЛугИ ЗА СОВЕТуВАЊЕ ВО ВРСКА СО 

уПРАВуВАЊЕТО
 70.1 услуги за управување
 70.10 услуги за управување
 70.10.1 услуги за управување
 70.10.10 Услуги за управување
 70.2 услуги за советување во врска со управувањето
 70.21 услуги за односи со јавноста и информирање 
 70.21.1 услуги за односи со јавноста и информирање 
 70.21.10 Услуги за односи со јавноста и информирање 
 70.22 услуги за советување во врска со работењето и останато 

управување
 70.22.1 услуги за советување во врска со работењето
 70.22.11 Услуги за советување во врска со старатешко управување
 70.22.12 Услуги за советување во врска со  финансиско управување (освен 

за данок на добивка)
 70.22.13 Услуги за советување во врска со управување со маркетингот
 70.22.14 Услуги за советување во врска со управување со човечките 

ресурси
 70.22.15 Услуги за советување во врска со управување со производството
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 70.22.16 Услуги за советување во врска со логистика и набавка и други 
услуги за советување во врска со управување 

 70.22.17 Услуги за управување со деловни процеси
 70.22.2 Други услуги за управување со проекти, освен услуги за 

управување со градежни проекти 
 70.22.20 Други услуги за управување со проекти, освен услуги за 

управување со градежни проекти 
 70.22.3 Други  услуги за деловно советување
 70.22.30 Други  услуги за деловно советување
 71 АРХИТЕКТОНСКИ  И ИНЖЕНЕРСКИ уСЛугИ; уСЛугИ ЗА 

ТЕХНИЧКО ИСПИТуВАЊЕ И АНАЛИЗА
 71.1 Архитектонски и инженерски услуги и услуги за техничко 

советување
 71.11 Архитектонски услуги
 71.11.1 Планови и нацрти за архитектонска употреба
 71.11.10 Планови и нацрти за архитектонска употреба 4906
 71.11.2 Архитектонски услуги за згради
 71.11.21 Архитектонски услуги за проектирање на станбени згради
 71.11.22 Архитектонски услуги за проектирање на нестанбени згради
 71.11.23 Архитектонски услуги за реставрација на историски објекти
 71.11.24 Советодавни архитектонски услуги за градежни проекти
 71.11.3 услуги за урбано и просторно планирање 
 71.11.31 Услуги за урбано планирање
 71.11.32 Услуги за рурално  просторно планирање
 71.11.33 Услуги за проектирање на главни локациски планови
 71.11.4 Архитектонски услуги за уредување на околината и услуги за 

архитектонско советување
 71.11.41 Архитектонски услуги за уредување на околината
 71.11.42 Услуги за архитектонско советување за уредување на околината
 71.12 Инженерски услуги и техничко советување поврзано со нив
 71.12.1 Инженерски услуги 
 71.12.11 Услуги за инженерско советување
 71.12.12 Инженерски услуги за градежни проекти
 71.12.13 Инженерски услуги за енергетски проекти
 71.12.14 Инженерски услуги за транспортни проекти
 71.12.15 Инженерски услуги за проекти за управување со отпад (опасен и 

неопасен)
 71.12.16 Инженерски услуги за проекти за водовод, канализација и 

дренажа
 71.12.17 Инженерски услуги за индустриски и производствени проекти
 71.12.18 Инженерски услуги за телекомуникациски проекти и проекти за 

емитување
 71.12.19 Инженерски услуги за други проекти
 71.12.2 услуги за управување со градежни проекти
 71.12.20 Услуги за управување со градежни проекти
 71.12.3 геолошки, геофизички и услуги за истражување и советување
 71.12.31 Услуги за геолошко и геофизичко советување
 71.12.32 Геофизички услуги
 71.12.33 Услуги за вадење и процена на минерали
 71.12.34 Услуги за мерење на површини
 71.12.35 Услуги за изработка на карти
 71.2 услуги за техничко испитување и анализа
 71.20 услуги за техничко испитување и анализа
 71.20.1 услуги за техничко испитување и анализа
 71.20.11 Услуги за испитување и анализи на составот и чистотата
 71.20.12 Услуги за испитување и анализа на физичките својства
 71.20.13 Услуги за испитување и анализи на интегрирани механички и 

електрични системи
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 71.20.14 Услуги за техничко испитување на исправност на патнички 
возила

 71.20.19 Други услуги за техничко испитување и анализа
 72 уСЛугИ ЗА НАуЧНО ИСТРАЖуВАЊЕ И РАЗВОЈ
 72.0 услуги за научно истражувачки развој
 72.00 услуги за научно истражувачки развој
 72.00.1 услуги за интердисциплинарни истражувања и 

експериментален развој 
 72.00.11 Услуги за основни интердисциплинарни истражувања 
 72.00.12 Услуги за применети интердисциплинарни истражувања 
 72.00.13 Услуги за интердисциплинарен експериментаален развој
 72.00.2 Оригинални интердисциплинарни истражувања и 

експериментален развој
 72.00.20 Оригинални интердисциплинарни истражувања и 

експериментален развој
 72.1 услуги за истражување и експериментален развој во 

природните науки и инженерството
 72.11 услуги за истражување и експериментален развој во 

биотехнологијата
 72.11.1 услуги за истражување и експериментален развој во 

здравствената биотехнологија
 72.11.11 Услуги за основни истражувања во здравствената биотехнологија
 72.11.12 Услуги за применети истражувања во здравствената 

биотехнологија
 72.11.13 Услуги за експериментален развој во здравствената 

биотехнологија
 72.11.2 услуги за истражување и експериментален развој во 

биотехнологијата на заштита на човековата средина и во 
индустриската биотехнологија

 72.11.21 Услуги за основно истражување во биотехнологијата на заштита 
на човековата средина и во индустриската биотехнологија

 72.11.22 Услуги за применето истражување во биотехнологијата 
на заштита на човековата средина и во индустриската 
биотехнологија

 72.11.23 Услуги за експериментален развој во биотехнологијата 
на заштита на човековата средина и во индустриската 
биотехнологија

 72.11.3 услуги за истражување и експериментален развој во 
земјоделската биотехнологија 

 72.11.31 Услуги за основно истражување во земјоделската биотехнологија 
 72.11.32 Услуги за применето истражување во земјоделската 

биотехнологија 
 72.11.33 Услуги за експериментален развој во земјоделската 

биотехнологија 
 72.11.4 Оригинални истражувања и развој во биотехнологијата
 72.11.40 Оригинални истражувања и развој во биотехнологијата
 72.19 услуги за истражување и експериментален развој во другите 

природни науки и инженерството
 72.19.1 услуги за истражување и експериментален развој во физиката
 72.19.11 Услуги за основно истражување во физиката
 72.19.12 Услуги за применето истражување во физиката
 72.19.13 Услуги за експериментален развој во физиката
 72.19.2 услуги за истражување и експериментален развој во хемијата и 

биологијата
 72.19.21 Услуги за основно истражување во хемијата и биологијата
 72.19.22 Услуги за применето истражување во хемијата и биологијата
 72.19.23 Услуги за експериментален развој во хемијата и биологијата
 72.19.3 услуги за истражување и експериментален развој во 

инженерството и технологијата, освен во биотехнологијата
 72.19.31 Услуги за основно истражување во инженерството и 

технологијата, освен во биотехнологијата
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 72.19.32 Услуги за применето истражување во инженерството и 
технологијата, освен во биотехнологијата

 72.19.33 Услуги за експериментален развој во инженерството и 
технологијата, освен во биотехнологијата

 72.19.4 услуги за истражување и експериментален развој во 
медицинските науки и фармацијата

 72.19.41 Услуги за основно истражување во медицинските науки и 
фармацијата

 72.19.42 Услуги за применето истражување во медицинските науки и 
фармацијата

 72.19.43 Услуги за експериментален развој во медицинските науки и 
фармацијата

 72.19.5 услуги за истражување и експериментален развој во 
земјоделските науки

 72.19.51 Услуги за основно истражување во земјоделските науки
 72.19.52 Услуги за применето истражување во земјоделските науки
 72.19.53 Услуги за експериментален развој во земјоделските науки
 72.19.6 услуги за истражување и експериментален развој во другите 

природни науки
 72.19.61 Услуги за основно истражување во другите природни науки
 72.19.62 Услуги за применето истражување во другите природни науки
 72.19.63 Услуги за експериментален развој во другите природни науки
 72.19.7 Оригинални истражувања и развој во другите природните 

науки и инженерството
 72.19.70 Оригинални истражувања и развој во другите природните науки 

и инженерството
 72.2 услуги за истражување и експериментален развој во 

општествените и хуманитарните науки
 72.20 услуги за истражување и експериментален развој во 

општествените и хуманитарните науки 
 72.20.1 услуги за истражување и експериментален развој во 

психологијата
 72.20.11 Услуги за основно истражување во психологијата
 72.20.12 Услуги за применето истражување во психологијата
 72.20.13 Услуги за експериментален развој во психологијата
 72.20.2 услуги за истражување и експериментален развој во правото
 72.20.21 Услуги за основно истражување во правото
 72.20.22 Услуги за применето истражување во правото
 72.20.23 Услуги за експериментален развој во правото
 72.20.3 услуги за истражување и експериментален развој во јазикот и 

литературата
 72.20.31 Услуги за основно истражување во јазикот и литературата
 72.20.32 Услуги за применето истражување во јазикот и литературата
 72.20.33 Услуги за експериментален развој во јазикот и литературата
 72.20.4 услуги за истражување и експериментален развој во другите 

општествени и хуманитарни науки
 72.20.41 Услуги за основно истражување во другите општествени и 

хуманитарни науки
 72.20.42 Услуги за применето истражување во другите општествени и 

хуманитарни науки
 72.20.43 Услуги за експериментален развој во другите општествени и 

хуманитарни науки
 72.20.5 услуги за истражување и експериментален развој во 

економијата
 72.20.51 Услуги за основно истражување во економијата
 72.20.52 Услуги за применето истражување во економијата
 72.20.53 Услуги за експериментален развој во економијата
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 72.20.6 Оригинални истражувања и развој во општествените и 
хуманитарните науки

 72.20.60 Оригинални истражувања и развој во општествените и 
хуманитарните науки

 73 уСЛугИ ЗА РЕКЛАМА И ИСТРАЖуВАЊЕ НА ПАЗАРОТ
 73.1 услуги за реклама
 73.11 услуги на рекламни агенции
 73.11.1 услуги на рекламни агенции
 73.11.11 Услуги за комплетна реклама
 73.11.12 Услуги за директен маркетинг и директни е-маил услуги
 73.11.13 Услуги за осмислување и концептуален развој на рекламната 

кампања
 73.11.19 Други рекламни услуги  
 73.12 услуги за огласување преку медиуми
 73.12.1 Продажба на огласен простор или време со надомест или врз 

база на договор
 73.12.11 Продажба на огласен простор  со надомест или врз база на 

договор, во печатени медиуми
 73.12.12 Продажба на огласен простор  со надомест или врз база на 

договор, на ТВ/радио
 73.12.13 Продажба на огласен простор  со надомест или врз база на 

договор, на интернет
 73.12.14 Продажба на огласен простор или време при настани
 73.12.19 Друга продажба на огласен простор или време со надомест или 

врз база на договор
 73.12.2 Препродажба на огласен простор или време со надомест или 

врз база на договор
 73.12.20 Препродажба на огласен простор или време со надомест или врз 

база на договор
 73.2 услуги за истражување на пазарот и испитување на јавното 

мислење
 73.20 услуги за истражување на пазарот и испитување на јавното 

мислење
 73.20.1 услуги за истражување на пазарот и слични услуги
 73.20.11 Услуги за истражување на пазарот; квалитативни истражувања
 73.20.12 Услуги за истражување на пазарот; квантитативни и ad-hok 

истражувања
 73.20.13 Услуги за истражување на пазарот; квантитативни, континуирани 

и редовни истражувања
 73.20.14 Услуги за истражување на пазарот, освен спроведување на 

истражувања
 73.20.19 Други услуги за истражување на пазарот
 73.20.2 услуги за испитување на јавното мислење
 73.20.20 Услуги за испитување на јавното мислење
 74 ДРугИ СТРуЧНИ, НАуЧНИ И ТЕХНИЧКИ уСЛугИ
 74.1 Специјализирани дизајнерски услуги
 74.10 Специјализирани дизајнерски услуги
 74.10.1 Внатрешен дизајн, индустриски дизајн и други 

специјализирани дизајнерски услуги
 74.10.11 Услуги за внатрешен дизајн 
 74.10.12 Услуги за индустриски дизајн 
 74.10.19 Други специјализирани дизајнерски услуги
 74.10.2 Дизајнерски оригинали
 74.10.20 Дизајнерски оригинали 4906
 74.2 Фотографски услуги
 74.20 Фотографски услуги
 74.20.1 Фотографски плочи и филмови, освен кинематографски, 

осветлени
 74.20.11 Фотографски плочи и филмови, осветлени, но неразвиени 3704
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 74.20.12 Фотографски плочи и филмови, осветлени, развиени, за офсетна 
репродукција

3705.10

 74.20.19 Други фотографски плочи и филмови, осветлени и развиени 3705.90
 74.20.2 Специјализирани фотографски услуги
 74.20.21 Услуги за изработка на портретни фотографии
 74.20.22 Услуги за изработка на рекламни и слични фотографии
 74.20.23 Услуги за фотографии и видеоснимки на настани
 74.20.24 Услуги за фотографирање од воздух
 74.20.29 Други специјални фотографски услуги
 74.20.3 Други фотографски услуги
 74.20.31 Услуги за развивање на фотографиски филмови
 74.20.32 Услуги за реставрирање и ретуширање на фотографии
 74.20.39 Други фотографски услуги, неспомнати на друго место 
 74.3 услуги за писмен и устен превод 
 74.30 услуги за писмен и устен превод 
 74.30.1 услуги за писмен и устен превод 
 74.30.11 Услуги за писмен превод 
 74.30.12 Услуги за устен превод
 74.9 Други стручни, научни и технички услуги, неспомнати на друго 

место
 74.90 Други стручни, научни и технички услуги, неспомнати на друго 

место
 74.90.1 Стручни и технички помошни и советодавни услуги, 

неспомнати на друго место
 74.90.11 Услуги за ревизии на сметки и информации за надомест за 

превоз на стока
 74.90.12 Услуги за деловно посредување и проценување, освен за 

недвижен имот и осигурување
 74.90.13 Советодавни услуги за заштита на животната средина
 74.90.14 Услуги за прогнозирање на времето и метереолошки услуги
 74.90.15 Безбедносно-советодавни услуги
 74.90.19 Други научни и технички советодавни услуги, неспомнати на 

друго место
 74.90.2 Други, стручни, технички и деловни услуги, неспомнати на 

друго место
 74.90.20 Други, стручни, технички и деловни услуги, неспомнати на друго 

место
 75 ВЕТЕРИНАРНИ уСЛугИ
 75.0 Ветеринарни услуги
 75.00 Ветеринарни услуги
 75.00.1 Ветеринарни услуги
 75.00.11 Ветеринарни услуги за домашни миленичиња
 75.00.12 Ветеринарни услуги за добиток, живина и други животни

75.00.19 Други ветеринарни услуги
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N/Л АДМИНИСТРАТИВНИ И ПОМОШНИ уСЛугИ
 77 уСЛугИ ЗА ИЗНАЈМуВАЊЕ И ДАВАЊЕ ПОД ЗАКуП (ЛИЗИНг)
 77.1 услуги за изнајмување и давање под закуп на моторни возила
 77.11 услуги за изнајмување и давање под закуп на автомобили и 

моторни возила од лесна категорија
 77.11.1 услуги за изнајмување и давање под закуп на автомобили и 

моторни возила од лесна категорија
 77.11.10 Услуги за изнајмување и давање под закуп на автомобили и 

моторни возила од лесна категорија
 77.12 услуги за изнајмување и давање под закуп на камиони
 77.12.1 услуги за изнајмување и давање под закуп на камиони
 77.12.11 Услуги за изнајмување и давање под закуп на превозни средства 

за превоз на стока, без возач
 77.12.19 Услуги за изнајмување и давање под закуп на други копнени 

превозни средства, без возач
 77.2 услуги за изнајмување и давање под закуп на предмети за 

лична употреба и за домаќинствата
 77.21 услуги за изнајмување и давање под закуп на опрема за 

рекреација и спорт
 77.21.1 услуги за изнајмување и давање под закуп на опрема за 

рекреација и спорт
 77.21.10 Услуги за изнајмување и давање под закуп на опрема за 

рекреација и спорт
 77.22 услуги за изнајмување на видеоленти и дискови
 77.22.1 услуги за изнајмување на видеоленти и дискови
 77.22.10 Услуги за изнајмување на видеоленти и дискови
 77.29 услуги за изнајмување и давање под закуп на други предмети 

за лична употреба и за домаќинствата
 77.29.1 услуги за изнајмување и давање под закуп на други предмети 

за лична употреба и за домаќинствата
 77.29.11 Услуги за изнајмување и давање под закуп на телевизори, 

радиоапарати и видеорекордери и  слична опрема и прибор
 77.29.12 Услуги за изнајмување и давање под закуп на мебел и други 

апарати за домаќинствата
 77.29.13 Услуги за изнајмување и давање под закуп на музички 

инструменти
 77.29.14 Услуги за изнајмување и давање под закуп на постелнина за 

домаќинствата
 77.29.15 Услуги за изнајмување и давање под закуп на текстил, облека и 

обувки 
 77.29.16 Услуги за изнајмување и давање под закуп на машини и  опрема 

за ''направи сам'' 
 77.29.19 Услуги за изнајмување и давање под закуп на други предмети за 

лична употреба и за домаќинствата, неспомнати на друго место
 77.3 услуги за изнајмување и давање под закуп на други машини, 

опрема и материјални добра
 77.31 услуги за изнајмување и давање под закуп на земјоделски 

машини и опрема
 77.31.1 услуги за изнајмување и давање под закуп на земјоделски 

машини и опрема
 77.31.10 Услуги за изнајмување и давање под закуп на земјоделски 

машини и опрема
 77.32 услуги за изнајмување и давање под закуп на машини и 

опрема за градежништво и инженерство
 77.32.1 услуги за изнајмување и давање под закуп на машини и 

опрема за градежништво и инженерство
 77.32.10 Услуги за изнајмување и давање под закуп на машини и опрема 

за градежништво и инженерство
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 77.33 услуги за изнајмување и давање под закуп на канцелариски 
машини и опрема (вклучувајќи компјутери)

 77.33.1 услуги за изнајмување и давање под закуп на канцелариски 
машини и опрема (вклучувајќи компјутери)

 77.33.11 Услуги за изнајмување и давање под закуп на канцелариски 
машини и опрема, освен компјутери

 77.33.12 Услуги за изнајмување и давање под закуп на компјутери
 77.34 услуги за изнајмување и давање под закуп на пловни превозни 

средства
 77.34.1 услуги за изнајмување и давање под закуп на пловни превозни 

средства
 77.34.10 Услуги за изнајмување и давање под закуп на пловни превозни 

средства 
 77.35 услуги за изнајмување и давање под закуп на воздухопловни 

превозни средства
 77.35.1 услуги за изнајмување и давање под закуп на воздухопловни 

превозни средства
 77.35.10 Услуги за изнајмување и давање под закуп на воздухопловни 

превозни средства
 77.39 услуги за изнајмување и давање под закуп на други машини, 

опрема и материјални добра, неспомнати на друго место
 77.39.1 услуги за изнајмување и давање под закуп на други машини, 

опрема и материјални добра, неспомнати на друго место
 77.39.11 Услуги за изнајмување и давање под закуп  на железнички 

превозни средства
 77.39.12 Услуги за изнајмување и давање под закуп на  контејнери
 77.39.13 Услуги за изнајмување и давање под закуп на  мотоцикли, 

каравани и камп-куќички
 77.39.14 Услуги за изнајмување и давање под закуп на 

телекомуникациска опрема
 77.39.19 Услуги за изнајмување и давање под закуп  на други машини и 

опрема без оператор и материјални добра, неспомнати на друго 
место

 77.4 услуги за давање на дозвола на правото на користење на 
интелектуална сопственост и слично, освен авторски права

 77.40 услуги за давање на дозвола на правото на користење на 
интелектуална сопственост и слично, освен авторски права

 77.40.1 услуги за давање на дозвола на правото на користење на 
интелектуална сопственост и слично, освен авторски права

 77.40.11 Услуги за давање на дозвола на правото за користење на 
истражувачки и развојни производи

 77.40.12 Услуги за давање на дозвола на правото за користење на 
заштитни знаци и франшиза

 77.40.13 Услуги за давање на дозвола на правото за користење на 
истражување и процена на минерали

 77.40.14 Заштитни знаци  и франшизи
 77.40.19 Услуги за давање на дозвола за правото на користење на 

интелектуална сопственост и слично, освен авторски права
 78 уСЛугИ ЗА ВРАбОТуВАЊЕ
 78.1 услуги на агенции за вработување
 78.10 услуги на агенции за вработување
 78.10.1 услуги на агенции за вработување
 78.10.11 Услуги за барање на раководен кадар
 78.10.12 Услуги за вработување на неопределено време, освен услуги за 

барање на раководен кадар
 78.2 услуги на агенции за вработување на определено време
 78.20 услуги на агенции за вработување на определено време
 78.20.1 услуги на агенции за вработување на определено време
 78.20.11 Услуги на агенции за вработување на определено време на  

компјутерски и телекомуникациски кадар
 78.20.12 Услуги на агенции за вработување на определено време на друг 

канцелариски кадар 
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 78.20.13 Услуги на агенции за вработување на определено време на 
комерцијален и трговски кадар

 78.20.14 Услуги на агенции за вработување на определено време 
на транспортни, магацински, логистички или индустриски 
работници

 78.20.15 Услуги на агенции за вработување на определено време на 
хотелски и ресторански персонал

 78.20.16 Услуги на агенции за вработување на определено време на 
медицински персонал

 78.20.19 Услуги на агенции за вработување на определено време на друг 
кадар

 78.3 услуги за друго обезбедување на човечки ресурси
 78.30 услуги за друго обезбедување на човечки ресурси
 78.30.1 услуги за друго обезбедување на човечки ресурси
 78.30.11 Услуги за друго обезбедување на човечки ресурси за 

компјутерски и телекомуникациски кадар
 78.30.12 Услуги за друго обезбедување на човечки ресурси  за друг 

канцелариски кадар
 78.30.13 Услуги за друго обезбедување на човечки ресурси  за 

комерцијален и трговски кадар
 78.30.14 Услуги за друго обезбедување на човечки ресурси  за  

транспортни, магацински, логистички или индустриски 
работници

 78.30.15 Услуги за друго обезбедување на човечки ресурси  за хотелски и 
ресторански персонал

 78.30.16 Услуги за друго обезбедување на човечки ресурси  за 
медицински персонал

 78.30.19 Услуги за друго обезбедување на човечки ресурси за друг 
персонал, неспомнато на друго место

 79 уСЛугИ НА ПАТНИЧКИ АгЕНЦИИ, ОРгАНИЗАТОРИ НА ПАТуВАЊА 
(ТуРОПЕРАТОРИ) И ДРугИ РЕЗЕРВАЦИСКИ И СЛИЧНИ уСЛугИ 

 79.1 услуги на патнички агенции и организатори на патувања 
(туроператори)

 79.11 услуги на патнички агенции
 79.11.1 услуги на патнички агенции за резервации за превоз
 79.11.11 Услуги за резервации за авионски превоз
 79.11.12 Услуги за резервации за железнички превоз
 79.11.13 Услуги за резервации за автобуски превоз
 79.11.14 Услуги за резервации за рентакар
 79.11.19 Други услуги од туристички агенции за резервации за превоз
 79.11.2 услуги на патнички агенции за резервации за сместување, 

крстарење и пакет-аранжмани
 79.11.21 Услуги за резервации за сместување
 79.11.22 Услуги за резервации за крстарење
 79.11.23 Услуги за резервации за пакет-аранжмани
 79.12 услуги од организатори на патувања (туроператори)
 79.12.1 услуги од организатори на патувања (туроператори)
 79.12.11 Услуги на организатори на патувања (туроператори) за 

организирање и составување на пакет-аранжмани
 79.12.12 Услуги за организирање и водење на патување
 79.9 Останати резервациски услуги и услуги поврзани со нив
 79.90 Останати резервациски услуги и услуги поврзани со нив
 79.90.1 услуги за туристичка реклама и давање на туристички 

информации
 79.90.11 Услуги за туристичка реклама 
 79.90.12 Услуги за давање на туристички информации
 79.90.2 услуги на туристички водичи
 79.90.20 Услуги на туристички водичи
 79.90.3 Други услуги за резервации, неспомнати на друго место
 79.90.31 Услуги за размена на „time share“  правото за користење на 

сопственост
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 79.90.32 Услуги за резервација на центри за состаноци, конгресни центри 
и изложбени сали

 79.90.39 Услуги за резервации на билети за претстави, забава и 
рекреација,  други услуги за резервации, неспомнати на друго 
место

 80 ЗАШТИТНИ И ИСТРАЖНИ уСЛугИ
 80.1 услуги за приватна заштита
 80.10 услуги за приватна заштита
 80.10.1 услуги за приватна заштита
 80.10.11 Услуги за заштита со блиндирани возила
 80.10.12 Услуги за чување
 80.10.19 Други заштитни услуги
 80.2 услуги за заштита со сигурносни системи
 80.20 услуги за заштита со сигурносни системи
 80.20.1 услуги за заштита со сигурносни системи
 80.20.10 Услуги за заштита со сигурносни системи
 80.3 Истражни услуги
 80.30 Истражни услуги
 80.30.1 Истражни услуги
 80.30.10 Истражни услуги
 81 услуги за управување со згради и одржување на згради и 

услуги за уредување и одржување на животната средина
 81.1 услуги за управување и одржување на објекти (комбинирани 

помошни услуги)
 81.10 услуги за управување и одржување на објекти (комбинирани 

помошни услуги)
 81.10.1 услуги за управување и одржување на објекти (комбинирани 

помошни услуги)
 81.10.10 Услуги за управување и одржување на објекти (комбинирани 

помошни услуги)
 81.2 услуги за чистење
 81.21 услуги за основно чистење на згради
 81.21.1 услуги за основно чистење на згради
 81.21.11 Услуги за основно чистење на згради
 81.21.12 Други  услуги за основно чистење на згради
 81.22 Други услуги за чистење на згради и услуги за индустриско 

чистење
 81.22.1 услуги за индустриско чистење 
 81.22.11 Услуги за чистење на прозорци
 81.22.12 Услуги за специјално чистење
 81.22.13 Услуги за чистење на печки и оџаци
 81.29 Други услуги за чистење
 81.29.1 Други услуги за чистење
 81.29.11 Услуги за дезинфекција и уништување на штетници
 81.29.12 Услуги за чистење и отстранување на снег
 81.29.13 Други санитарни услуги
 81.29.19 Други услуги за чистење, неспомнати на друго место
 81.3 услуги за уредување и одржување на животната средина
 81.30 услуги за уредување и одржување на животната средина
 81.30.1 услуги за уредување и одржување на животната средина
 81.30.11 Услуги за уредување и одржување на приватни паркови
 81.30.12 Останати услуги за уредување и одржување на животната 

средина
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 82 КАНЦЕЛАРИСКИ, АДМИНИСТРАТИВНИ И ПОМОШНИ уСЛугИ И 
ДРугИ ДЕЛОВНИ ПОМОШНИ уСЛугИ

 82.1 Канцелариски, административни и помошни услуги
 82.11 Комбинирани канцелариско- административни услуги
 82.11.1 Комбинирани канцелариско- административни услуги
 82.11.10 Комбинирани канцелариско-административни услуги
 82.19 услуги за фотокопирање, подготовка на документи и други 

специјализирани канцелариски помошни услуги
 82.19.1 услуги за фотокопирање, подготовка на документи и други 

специјализирани канцелариски помошни услуги
 82.19.11 Услуги за препис, фотокопирање и слично
 82.19.12 Услуги за подготвување на поштенски адресар и поштенски 

услуги
 82.19.13 Услуги за подготовка на документи и други специјализирани 

канцелариски помошни услуги
 82.2 услуги на повикувачки центри
 82.20 услуги на повикувачки центри
 82.20.1 услуги на повикувачки центри
 82.20.10 Услуги на повикувачки центри
 82.3 услуги за организација на состаноци и деловни саеми
 82.30 услуги за организација на состаноци и деловни саеми
 82.30.1 услуги за организација на состаноци и деловни саеми
 82.30.11 Услуги за организација на состаноци 
 82.30.12 Услуги за организација на деловни саеми
 82.9 Деловни помошни услуги, неспомнати на друго место
 82.91 услуги на агенции за прибирање и наплата на сметки и услуги 

на кредитни бироа
 82.91.1 услуги на агенции за прибирање и наплата на сметки и услуги 

на кредитни бироа
 82.91.11 Услуги за известување за кредитна способност
 82.91.12 Услуги на агенции за прибирање и наплата на сметки и слично
 82.92 услуги за пакување
 82.92.1 услуги за пакување
 82.92.10 Услуги за пакување
 82.99 Други деловни помошни услуги, неспомнати на друго место
 82.99.1 Други деловни помошни услуги, неспомнати на друго место
 82.99.11 Услуги за буквално известување и стенографско бележење
 82.99.12 Помошни  телефонски услуги 

82.99.19 Други разновидни деловни помошни услуги, неспомнати на 
друго место
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О/Љ уСЛугИ НА ЈАВНА уПРАВА И ОДбРАНА; уСЛугИ НА 
ЗАДОЛЖИТЕЛНО СОЦИЈАЛНО ОСИгуРуВАЊЕ

 84 уСЛугИ НА ЈАВНА уПРАВА И ОДбРАНА; уСЛугИ НА 
ЗАДОЛЖИТЕЛНО СОЦИЈАЛНО ОСИгуРуВАЊЕ

 84.1 услуги на државната управа, економска и социјална политика 
на земјата

 84.11 Општи услуги на јавната управа
 84.11.1 Општи услуги на јавната управа
 84.11.11 Извршни и законодавни услуги
 84.11.12 Финансиски и фискални услуги
 84.11.13 Услуги на општо економско и социјално  планирање и 

статистички услуги
 84.11.14 Услуги на јавната управа во областа на фундаметалните 

истражувања
 84.11.19 Други општи јавни услуги
 84.11.2 Помошни услуги за јавната управа
 84.11.21 Општи услуги во врска со кадри за јавната управа
 84.11.29 Други помошни услуги за јавната управа
 84.12 услуги на јавната управа за регулирање на услугите за 

здравствена заштита, услугите во образованието и културата 
како и другите општествени услуги, освен услугите за 
задолжително социјално осигурување

 84.12.1 услуги на јавната управа за регулирање на услугите за 
здравствена заштита, услугите во образованието и културата 
како и другите општествени услуги, освен услугите за 
задолжително социјално осигурување

 84.12.11 Услуги на јавната управа во областа на образованието
 84.12.12 Услуги на јавната управа во областа на здравствената заштита
 84.12.13 Услуги на јавната управа во областа на домувањето и 

просторниот развој
 84.12.14 Услуги на јавната управа во областа на рекреацијата, културата и 

религијата
 84.13 услуги на јавната управа за поефективно деловно работење
 84.13.1 услуги на јавната управа за поефективно деловно работење
 84.13.11 Услуги на јавната управа во врска со земјоделството, 

шумарството, ловот и риболовот 
 84.13.12 Услуги на јавната управа во врска со горивото и енергијата
 84.13.13 Услуги на јавната управа во врска со рударството и минералните 

ресурси, производството и градежништвото
 84.13.14 Услуги на јавната управа во врска  со транспортот и 

комуникациите
 84.13.15 Услуги на јавната управа во врска со дистрибутивната трговија и 

кетерингот, хотелите и рестораните
 84.13.16 Услуги на јавната управа во врска со туристичките дејности
 84.13.17 Услуги на јавната управа во врска со повеќенаменските развојни 

проекти
 84.13.18 Општи  услуги на јавната управа во врска со економијата, 

комерцијата, работењето и вработувањето
 84.2 Обезбедување на услуги за земјата како целина
 84.21 услуги за надворешни работи
 84.21.1 услуги за надворешни работи
 84.21.11 Услуги на јавната управа  во врска со надворешните работи, 

дипломатски и конзуларни претставништва
 84.21.12 Услуги во врска со надворешната економска помош
 84.21.13 Услуги во врска со надворешната воена помош
 84.22 услуги на одбраната
 84.22.1 услуги на одбраната
 84.22.11 Услуги на воените одбранбени сили
 84.22.12 Услуги на цивилните одбранбени сили
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 84.23 Судски и правосудни услуги
 84.23.1 Судски и правосудни услуги
 84.23.11 Административни услуги во врска со судовите
 84.23.12 Административни услуги од установите во врска со затворање 

или рехабилитација на осудени лица
 84.24 услуги за зачувување на јавниот ред и безбедност
 84.24.1 услуги за зачувување на јавниот ред и безбедност
 84.24.11 Услуги на полицијата
 84.24.19 Други услуги во врска со зачувување на јавниот ред и безбедност
 84.25 услуги на противпожарни служби
 84.25.1 услуги на противпожарни служби
 84.25.11 Услуги за гасење и спречување на пожар
 84.25.19 Други услуги на противпожарните служби
 84.3 услуги на задолжителното социјално осигурување
 84.30 услуги на задолжителното социјално осигурување
 84.30.1 услуги на задолжителното социјално осигурување
 84.30.11 Услуги на задолжителното  социјално осигурување  во случај на 

болест, мајчинство и привремена неспособност за работа
 84.30.12 Услуги на задолжителното социјално осигурување за пензиско 

осигурување на државни службеници; старосни, инвалидски или 
семејни пензии, освен за државни службеници

 84.30.13 Услуги на задолжителното социјално осигурување во случај на 
невработеност

84.30.14 Услуги на задолжителното социјално осигурување за семеен и 
детски додаток
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P/М уСЛугИ ВО ОбРАЗОВАНИЕТО
 85 уСЛугИ ВО ОбРАЗОВАНИЕТО
 85.1 услуги во предучилишното образование
 85.10 услуги во предучилишното образование
 85.10.1 услуги во предучилишното образование
 85.10.10 Услуги во предучилишното образование
 85.2 услуги во основното образование
 85.20 услуги во основното образование
 85.20.1 услуги во основното образование
 85.20.11 Услуги ва основното образование преку интернет
 85.20.12 Услуги во друго основно образование
 85.3 услуги во средното образование
 85.31 услуги во општо средно образование
 85.31.1 услуги во општо средно образование
 85.31.11 Услуги во ниже општо средно образование преку интернет
 85.31.12 Услуги во друго ниже општо средно образование 
 85.31.2 услуги во више  општо средно образование 
 85.31.21 Услуги во више  општо средно образование преку интернет
 85.31.22 Услуги во друго више општо средно образование
 85.32 услуги во техничко и стручно средно образование
 85.32.1 услуги во ниже техничко и стручно средно образование
 85.32.11 Услуги во ниже техничко и стручно средно образование преку 

интернет
 85.32.12 Услуги во друго ниже техничко и стручно  средно образование
 85.32.2 услуги во вишо техничко и стручно средно образование
 85.32.21 Услуги во вишо техничко и стручно средно образование преку 

интернет
 85.32.22 Услуги во друго вишо техничко и стручно средно образование
 85.4 услуги во високото образование
 85.41 услуги во образованието после средно образование кое не е 

високо
 85.41.1 услуги во образованието после средно образование кое не е 

високо
 85.41.11 Услуги во општо образование после средното образование кое 

не е високо преку интернет
 85.41.12 Услуги во друго општо образование после средното образование 

кое не е високо 
 85.41.13 Услуги во техничко и стручно образование после средното 

образование кое не е високо, преку интернет
 85.41.14 Услуги во друго техничко и стручно образование после средното 

образование кое не е високо 
 85.42 услуги во високото образование 
 85.42.1 услуги во високото образование

85.42.11 Услуги во високото образование, кратки студиски програми, 
преку интернет

 85.42.12 Услуги во друго високо образование, кратки студиски програми
 85.42.2  услуги во високото образование, преддипломски студии или 

еквивалентен степен на образование 
 85.42.21 Услуги во високото образование, преддипломски студии или 

еквивалентен степен на образование, преку интернет
 85.42.22 Услуги во друго високо образование, преддипломски студии или 

еквивалентен степен на образование
 85.42.3 услуги во високото образование, дипломски студии или 

еквивалентен степен на образование 
 85.42.31 Услуги во високото образование, дипломски студии или 

еквивалентен степен на образование, преку интернет
 85.42.32 Услуги во друго високо образование, дипломски студии или 

еквивалентен степен на образование
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 85.42.4 услуги во високото образование, последипломски студии или 
еквивалентен степен на образование

 85.42.41 Услуги во високото образование, последипломски студии или 
еквивалентен степен на образование, преку интернет

 85.42.42 Услуги во друго високо образование, последипломски студии 
или еквивалентен степен на образование

 85.5 услуги во друго образование
 85.51 услуги на спортско и рекреативно образование
 85.51.1 услуги на спортско и рекреативно образование
 85.51.10 Услуги на спортско и рекреативно образование
 85.52 услуги на образование во областа на културата
 85.52.1 услуги на образование во областа на културата
 85.52.11 Услуги на училишта за танцување и на инструктори по танцување
 85.52.12 Услуги на музички училишта и на музички инструктури
 85.52.13 Услуги на училишта по ликовна уметност и на инструктори по 

ликовна уметност 
 85.52.19 Услуги на друго образование во областа на културата
 85.53 услуги на школи за возачи
 85.53.1 услуги на школи за возачи
 85.53.11 Услуги на автошколите
 85.53.12 Услуги на школи за управување на воздухоплови и пловни 

објекти
 85.59 услуги на друго образование, неспомнато на друго место
 85.59.1 услуги на друго образование, неспомнато на друго место
 85.59.11 Услуги на школи за странски  јазици
 85.59.12 Услуги на ИТ школи
 85.59.13 Услуги на стручно образование, неспомнато на друго место
 85.59.14 Курсеви за поддршка на учењето во домашни услови
 85.59.19 Услуги на друго образование, неспомнато на друго место
 85.6 Помошни услуги во образованието
 85.60 Помошни услуги во образованието
 85.60.1 Помошни услуги во образованието

85.60.10 Помошни услуги во образованието
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Q/Н уСЛугИ НА ЗДРАВСТВЕНА И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
 86 уСЛугИ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
 86.1 услуги на болниците
 86.10 услуги на болниците
 86.10.1 услуги на болниците
 86.10.11 Хируршки услуги на болниците
 86.10.12 Гинеколошки и породилни услуги на болниците
 86.10.13 Рехабилитациски услуги на болниците
 86.10.14 Психијатриски услуги на болниците
 86.10.15 Други услуги на болниците обезбедени од лекари
 86.10.19 Други услуги на болниците
 86.2 услуги за медицинска и стоматолошка пракса
 86.21 услуги за општа медицинска пракса
 86.21.1 услуги за општа медицинска пракса
 86.21.10 Услуги за општа медицинска пракса
 86.22 услуги за специјалистичка медицинска пракса
 86.22.1 услуги за специјалистичка медицинска пракса
 86.22.11 Услуги за анализи и толкување на медицински наоди
 86.22.19 Други услуги за специјалистичка медицинска пракса
 86.23 услуги на стоматолошка пракса
 86.23.1 услуги на стоматолошка пракса
 86.23.11 Ортодонтски услуги
 86.23.19 Други услуги на стоматолошката пракса
 86.9 Други услуги за здравствена заштита
 86.90 Други услуги за здравствена заштита
 86.90.1 Други услуги за здравствена заштита
 86.90.11 Услуги поврзани со бременост
 86.90.12 Услуги на медицинска нега
 86.90.13 Услуги на физиотерапевти
 86.90.14 Услуги на итна медицинска помош
 86.90.15 Услуги на медицински лаборатории
 86.90.16 Услуги на банки за крв, сперма и органи за трансплантација 
 86.90.17 Услуги за дијагноза на состојбата без толкување
 86.90.18 Услуги за заштита на ментално здравје
 86.90.19 Други услуги за здравствена заштита, неспомнати на друго место
 87 уСЛугИ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА СО СМЕСТуВАЊЕ
 87.1 услуги на установи за сместување и нега
 87.10 услуги на установи за сместување и нега
 87.10.1 услуги на установи за сместување и нега
 87.10.10 Услуги на установи за сместување и нега
 87.2 услуги за социјална заштита со сместување за лица со 

интелектуална или телесна попреченост, душевно болни лица 
или лица зависници од алкохол, дрога и други опојни средства

 87.20 услуги за социјална заштита со сместување за лица со 
интелектуална или телесна попреченост, душевно болни лица 
или лица зависници од алкохол, дрога и други опојни средства

 87.20.1 услуги за социјална заштита со сместување за лица со 
интелектуална или телесна попреченост, душевно болни лица 
или лица зависници од алкохол, дрога и други опојни средства

 87.20.11 Услуги за социјална заштита со сместување за деца со 
интелектуална или телесна попреченост, душевно болни деца 
или деца зависници од алкохол, дрога и други опојни средства

 87.20.12 Услуги за социјална заштита со сместување за возрасни лица 
со интелектуална или телесна попреченост, душевно болни 
возрасни лица или возрасни лица зависници од алкохол, дрога и 
други опојни средства
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 87.3 услуги за социјална заштита со сместување за стари и 
изнемоштени лица и лица со инвалидитет

 87.30 услуги за социјална заштита со сместување за стари и 
изнемоштени лица и лица со инвалидитет

 87.30.1 услуги за социјална заштита со сместување за стари и 
изнемоштени лица и лица со инвалидитет

 87.30.11 Услуги за социјална заштита што ја нудат институциите за 
сместување на стари  и изнемоштени лица

 87.30.12 Услуги за социјална заштита што ја нудат институциите за 
сместување на деца и млади со инвалидитет

 87.30.13 Услуги за социјална заштита што ја нудат институциите за 
сместување на возрасни лица со инвалидитет

 87.9 Други услуги за социјална заштита со сместување
 87.90 Други услуги за социјална заштита со сместување
 87.90.1 Други услуги за социјална заштита со сместување
 87.90.11 Други услуги за социјална заштита со сместување за деца и 

млади
 87.90.12 Услуги за социјална заштита со сместување за злоупотребувани 

жени
 87.90.13 Други услуги за социјална заштита со сместување за возрасни 

лица
 88 уСЛугИ ЗА СОЦИЈАЛНА  ЗАШТИТА бЕЗ СМЕСТуВАЊЕ
 88.1 услуги за социјална заштита без сместување за стари и 

изнемоштени лица и лица со инвалидитет
 88.10 услуги за социјална заштита без сместување за стари и 

изнемоштени лица и лица со инвалидитет
 88.10.1 услуги за социјална заштита без сместување за стари и 

изнемоштени лица и лица со инвалидитет
 88.10.11 Услуги на посета и помош за стари лица
 88.10.12 Услуги на целодневна грижа за стари лица
 88.10.13 Услуги на професионална рехабилитација за лица со 

инвалидитет
 88.10.14 Услуги на посета и помош за лица со инвалидитет
 88.10.15 Услуги на целодневна грижа за возрасни лица со инвалидитет
 88.9 Други услуги за социјална заштита без сместување 
 88.91 услуги на целодневна грижа за деца
 88.91.1 услуги на целодневна грижа за деца
 88.91.11 Услуги на целодневна грижа за деца, освен услуги за целодневна 

грижа за деца со инвалидитет
 88.91.12 Услуги на целодневна грижа за деца и млади со инвалидитет
 88.91.13 Услуги за чување на деца
 88.99 Други услуги на социјална заштита без сместување, 

неспомнати на друго место
 88.99.1 Други услуги на социјална заштита без сместување, 

неспомнати на друго место
 88.99.11 Услуги за насочување и советувања кои се однесуваат на децата, 

неспомнати на друго место
 88.99.12 Добротворни услуги, без сместување 
 88.99.13 Услуги за професионална рехабилитација за невработени 

88.99.19 Други услуги на социјална заштита без сместување, неспомнати 
на друго место 
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R/Њ уСЛугИ ЗА уМЕТНОСТ, ЗАбАВА И РЕКРЕАЦИЈА
 90 Креативни, уметнички и забавни услуги
 90.0 Креативни, уметнички и забавни услуги
 90.01 услуги во изведувачката уметност
 90.01.1 услуги во изведувачката уметност
 90.01.10 Услуги во изведувачката уметност
 90.02 Помошни услуги во изведувачката уметност
 90.02.1 Помошни услуги во изведувачката уметност
 90.02.11 Услуги за продукција и изведување на уметнички претстави
 90.02.12 Услуги за промоција и организација на уметнички  претстави
 90.02.19 Други помошни услуги во изведувачката уметност 
 90.03 услуги во уметничкото творештво
 90.03.1 услуги во уметничкото творештво
 90.03.11 Услуги на писатели, композитори, скулптори и други уметници, 

освен на изведувачки уметници
 90.03.12 Оригинални дела на писатели, композитори и други уметници, 

освен на изведувачки уметници, сликари, графички уметници и 
скулптори

4906

 90.03.13 Оригинални дела од сликари, графички уметници и скулптори 9701 + 9702 + 9703
 90.04 услуги на објекти за културни манифестации
 90.04.1 услуги на објекти за културни манифестации
 90.04.10 Услуги на објекти за културни манифестации
 91 уСЛугИ НА бИбЛИОТЕКИ, АРХИВИ, МуЗЕИ И ДРугИ КуЛТуРНИ 

уСЛугИ
 91.0 услуги на библиотеки, архиви, музеи и други културни услуги
 91.01 услуги на библиотеки и архиви
 91.01.1 услуги на библиотеки и архиви
 91.01.11 Услуги на библиотеки
 91.01.12 Услуги на архиви
 91.02 услуги на музеи
 91.02.1 услуги на музеи
 91.02.10 Услуги на музеи
 91.02.2 Музејски колекции
 91.02.20 Музејски колекции 9704 + 9705 + 9706
 91.03 услуги на работење на историски места и градби и слични 

занимливости за посетители
 91.03.1 услуги на работење на историски места и градби и слични 

занимливости за посетители
 91.03.10 Услуги на работење на историски места и градби и слични 

занимливости за посетители
 91.04 услуги на ботанички и зоолошки градини и природни 

резервати
 91.04.1 услуги на ботанички и зоолошки градини и природни 

резервати
 91.04.11 Услуги на ботанички и зоолошки градини
 91.04.12 Услуги на природни резервати , вклучувајќи услуги за заштита на 

диви животни 
 92 уСЛугИ НА КОЦКАЊЕ И ОбЛОЖуВАЊЕ
 92.0 услуги на коцкање и обложување
 92.00 Услуги на коцкање и обложување
 92.00.1 услуги на коцкање
 92.00.11 Услуги на коцкање на маси за игри на среќа
 92.00.12 Услуги на автомати за коцкање
 92.00.13 Услуги на лотарии, игри со бројки, бинго и сл. игри на среќа
 92.00.14 Услуги на коцкање преку интернет
 92.00.19 Други услуги на коцкање
 92.00.2 услуги на обложување
 92.00.21 Услуги на обложување преку интернет
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 92.00.29 Други услуги на обложување
 93 СПОРТСКИ, ЗАбАВНИ И РЕКРЕАТИВНИ уСЛугИ
 93.1 Спортски услуги
 93.11 услуги за работа на спортски објекти
 93.11.1 услуги за работа на спортски објекти
 93.11.10 Услуги за работа на спортски објекти
 93.12 услуги на спортски клубови
 93.12.1 услуги на спортски клубови
 93.12.10 Услуги на спортски клубови
 93.13 услуги на фитнес центри
 93.13.1 услуги на фитнес центри
 93.13.10 Услуги на фитнес центри
 93.19 Други спортски услуги
 93.19.1 Други спортски услуги
 93.19.11 Услуги за реклама на спортски и спортско-рекреативни настани
 93.19.12 Услуги за атлетичари
 93.19.13 Помошни услуги поврзани со спорт и рекреација
 93.19.19 Други спортски и спортско-рекреативни услуги
 93.2 Забавни и рекреативни услуги
 93.21 услуги на забавни и тематски паркови
 93.21.1 услуги на забавни и тематски паркови
 93.21.10 Услуги на забавни и тематски паркови
 93.29 Други забавни и рекреативни услуги
 93.29.1 Други рекреативни услуги, неспомнати на друго место
 93.29.11 Услуги на паркови за рекреација и плажи
 93.29.19 Разновидни рекреациски услуги, неспомнати на друго место 
 93.29.2 Други забавни услуги, неспомнати на друго место
 93.29.21 Услуги за огномет и претстави со светлосни и звучни ефекти
 93.29.22 Услуги на автомати за игри кои работат со внесување на метални 

пари
93.29.29 Забавни услуги, неспомнати на друго место
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S/О ДРугИ уСЛугИ
 94 уСЛугИ НА ОРгАНИЗАЦИИ ВРЗ бАЗА НА ЗАЧЛЕНуВАЊЕ
 94.1 услуги на деловни организации, организации на работодавачи 

и струковни организации врз база на зачленување
 94.11 услуги на деловни организации и организации на 

работодавачи врз база на зачленување
 94.11.1 услуги на деловни организации и организации на 

работодавачи врз база на зачленување
 94.11.10 Услуги на деловни организации и организации на работодавачи 

врз база на зачленување
 94.12 услуги на струковни организации врз база на зачленување
 94.12.1 услуги на струковни организации врз база на зачленување
 94.12.10 Услуги на струковни организации врз база на зачленување
 94.2 услуги на синдикатите
 94.20 услуги на синдикатите
 94.20.1 услуги на синдикатите
 94.20.10 Услуги на синдикатите
 94.9 услуги на други организации врз база на зачленување
 94.91 услуги на верски организации
 94.91.1 услуги на верски организации
 94.91.10 Услуги на верски организации
 94.92 услуги на политички организации
 94.92.1 услуги на политички организации
 94.92.10 Услуги на политички организации
 94.99 услуги на други организации врз база на зачленување, 

неспомнати на друго место
 94.99.1 услуги на други организации врз база на зачленување, 

неспомнати на друго место
 94.99.11 Услуги на организации за заштита на човекови права
 94.99.12 Услуги на групи за заштита на човековата средина
 94.99.13 Услуги за заштита на положбата на посебни групи
 94.99.14 Услуги за подобрување на положбата на граѓаните и општиот 

интерес на заедницата
 94.99.15 Услуги што ги нудат младинските здруженија
 94.99.16 Услуги на организации за култура и рекреација
 94.99.17 Услуги на други граѓански и општествени организации
 94.99.19 Услуги на други организации врз база на зачленување, 

неспомнати на друго место
 94.99.2 услуги за доделување на парична помош (донација) од 

организации врз база на зачленување
 94.99.20 Услуги за доделување на парична помош (донација) од 

организации врз база на зачленување
 95 уСЛугИ ЗА ПОПРАВКА НА КОМПЈуТЕРИ И ПРЕДМЕТИ ЗА ЛИЧНА 

уПОТРЕбА И ЗА ДОМАЌИНСТВАТА
 95.1 услуги за поправка на компјутери и опрема за комуникации 
 95.11 услуги за поправка на компјутери и периферна опрема
 95.11.1 услуги за поправка на компјутери и периферна опрема
 95.11.10 Услуги за поправка на компјутери и периферна опрема
 95.12 услуги за поправка на опрема за комуникации
 95.12.1 услуги за поправка на опрема за комуникации
 95.12.10 Услуги за поправка на опрема за комуникации
 95.2 услуги за поправка на предмети за лична употреба и за 

домаќинствата
 95.21 услуги за поправка на електронски уреди за широка 

потрошувачка
 95.21.1 услуги за поправка на електронски уреди за широка 

потрошувачка
 95.21.10 Услуги за поправка на електронски уреди за широка 

потрошувачка
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 95.22 услуги за поправка на апарати за домаќинствата и опрема за 
домовите и градините

 95.22.1 услуги за поправка на апарати за домаќинствата и опрема за 
домовите и градините

 95.22.10 Услуги за поправка на апарати за домаќинствата и опрема за 
домовите и градините

 95.23 услуги за поправка на обувки и производи од кожа
 95.23.1 услуги за поправка на обувки и производи од кожа
 95.23.10 Услуги за поправка на обувки и производи од кожа
 95.24 услуги за поправка на мебел и покуќнина
 95.24.1 услуги за поправка на мебел и покуќнина
 95.24.10 Услуги за поправка на мебел и покуќнина
 95.25 услуги за поправка на часовници и накит
 95.25.1 услуги за поправка на часовници и накит
 95.25.11 Услуги за поправка на часовници
 95.25.12 Услуги за поправка на накит
 95.29 услуги за поправка на други предмети за лична употреба и за 

домаќинствата
 95.29.1 услуги за поправка на други предмети за лична употреба и за 

домаќинствата
 95.29.11 Услуги за поправка  на облека и текстилни производи за 

домаќинствата
 95.29.12 Услуги за поправка на велосипеди
 95.29.13 Услуги за поправка и одржување  на музички инструменти                                                                
 95.29.14 Услуги за поправка и одржување на спортска опрема
 95.29.19 Услуги за поправка на други предмети за лична употреба и за 

домаќинствата, неспомнати на друго место
 96 ДРугИ ЛИЧНИ уСЛугИ
 96.0 Други лични услуги
 96.01 услуги за перење и хемиско чистење на текстил и крзнени 

производи
 96.01.1 услуги за перење и хемиско чистење на текстил и крзнени 

производи
 96.01.11 Услуги за перење на постелнина и долна облека во 

самопослужувачки машини кои работат со внесување на 
метални пари

 96.01.12 Услуги за хемиско чистење (вклучувајќи чистење на крзнени 
производи)

 96.01.13 Услуги за пеглање
 96.01.14 Услуги за избелување и боење
 96.01.15 Услуги за чистење на текстил во домашни услови
 96.01.19 Други услуги за чистење на текстил
 96.02 Фризерски и други услуги за разубавување
 96.02.1 Фризерски и други услуги за разубавување
 96.02.11 Фризерски услуги за жени и девојчиња
 96.02.12 Берберски услуги за мажи и момчиња
 96.02.13 Услуги за козметички третмани, маникир и педикир
 96.02.14 Фризерски и берберски услуги, козметички третмани, услуги на 

маникир и педикир, во домашни услови 
 96.02.19 Други услуги за разубавување
 96.02.2 Човечка коса, необработена
 96.02.20 Човечка коса, необработена 0501
 96.03 Погребни и слични услуги
 96.03.1 Погребни и слични услуги
 96.03.11 Услуги на гробишта и крематориуми
 96.03.12 Услуги на погребници
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 96.04 услуги за нега и одржување на телото
 96.04.1 услуги за нега и одржување на телото
 96.04.10 Услуги за нега и одржување на телото
 96.09 Други лични услуги, неспомнати на друго место
 96.09.1 Други лични услуги, неспомнати на друго место
 96.09.11 Услуги за грижа за домашни миленичиња
 96.09.12 Услуги за придружба
 96.09.13 Услуги на самопослужувачки автомати кои работат со внесување 

на метални пари, неспомнати на друго место
96.09.19 Други разновидни услуги, неспомнати на друго место
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Т/П уСЛугИ НА ДОМАЌИНСТВАТА КАКО РАбОТОДАВАЧИ; уСЛугИ 
НА ДОМАЌИНСТВАТА КОИ ПРОИЗВЕДуВААТ РАЗНОВИДНИ 
ПРОИЗВОДИ И ИЗВРШуВААТ РАЗНОВИДНИ уСЛугИ ЗА 
СОПСТВЕНИ ПОТРЕбИ

 97 услуги на домаќинствата кои вработуваат домашен персонал
 97.0 услуги на домаќинствата кои вработуваат домашен персонал
 97.00 услуги на домаќинствата кои вработуваат домашен персонал
 97.00.1 услуги на домаќинствата кои вработуваат домашен персонал
 97.00.11 Услуги на домаќинствата кои вработуваат домашен персонал и 

обезбедуваат грижа за деца 
 97.00.12 Услуги на домаќинствата кои вработуваат домашен персонал и 

нудат помош на стари и изнемоштени лица, без медицинска нега
 97.00.13 Услуги на домаќинствата кои вработуваат  домашен персонал и 

нудат помош на лица со инвалидитет, без медицинска нега
 97.00.14 Услуги на домаќинствата кои вработуваат  домашен персонал и 

нудат сместување и помош во секојдневниот живот
 97.00.19 Останати услуги на домаќинствата кои вработуваат  домашен 

персонал 
 98 ПРОИЗВОДИ И уСЛугИ НА ПРИВАТНИ ДОМАЌИНСТВА КОИ 

ПРОИЗВЕДуВААТ РАЗНОВИДНА СТОКА И ИЗВРШуВААТ 
РАЗНОВИДНИ уСЛугИ ЗА СОПСТВЕНИ ПОТРЕбИ

 98.1 Производи на приватните домаќинства кои произведуваат 
разновидна стока за сопствени потреби

 98.10 Производи на приватните домаќинства кои произведуваат 
разновидна стока за сопствени потреби

 98.10.1 Производи на приватните домаќинства кои произведуваат 
разновидна стока за сопствени потреби

 98.10.10 Производи на приватните домаќинства кои произведуваат 
разновидна стока за сопствени потреби

 98.2 услуги на приватни домаќинства кои извршуваат разновидни 
услуги за сопствени потреби

 98.20 услуги на приватни домаќинства кои извршуваат разновидни 
услуги за сопствени потреби

 98.20.1 услуги на приватни домаќинства кои извршуваат разновидни 
услуги за сопствени потреби

98.20.10 Услуги на приватни домаќинства кои извршуваат разновидни 
услуги за сопствени потреби
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U/Р уСЛугИ НА ЕКСТРАТЕРИТОРИЈАЛНИ ОРгАНИЗАЦИИ И ТЕЛА
 99 услуги на екстратериторијални организации и тела
 99.0 услуги на екстратериторијални организации и тела

 99.00 услуги на екстратериторијални организации и тела
 99.00.1 услуги на екстратериторијални организации и тела

99.00.10 Услуги на екстратериторијални организации и тела
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A/A ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ, ПРОИЗВОДИ НА 
ШуМАРСТВОТО И РИбОЛОВОТ

 01 РАСТИТЕЛНИ И СТОЧАРСКИ ПРОИЗВОДИ, ПРОИЗВОДИ ОД 
ЛОВ И уСЛугИ ПОВРЗАНИ СО НИВ

 01.1 Едногодишни посеви
 01.11  Жита (освен ориз), мешункасти посеви и маслодајни 

семиња
Оваа класа опфаќа:
 -жита, мешункасти растенија и маслодајни семиња кои се 
одгледуваат за храна и за други намени

 01.11.1 Пченица
 01.11.11 Тврда пченица 1001.1
 01.11.12 Пченица, освен тврда пченица 1001.9

Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -тврда пченица, опфатена во 01.11.11

 01.11.2 Пченка
 01.11.20 Пченка 1005

Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -пченка шеќерец, опфатена во 01.13.39
 -фуражна пченка, опфатена  во 01.19.10

 01.11.3 Јачмен, 'рж и овес
 01.11.31 Јачмен 1003
 01.11.32  'Рж 1002
 01.11.33 Овес 1004
 01.11.4 Сорго, просо и други жита
 01.11.41 Сорго 1007

Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -фуражно сорго, опфатено во 01.19.10
 -семиња од фуражни растенија, опфатени  во 01.19.31
 -слатко сорго, опфатено во 01.19.39

 01.11.42 Просо 1008.2
 01.11.43 Тритикале 1008.60
 01.11.49 Други жита 1008 [.10 + .30 + .40 + .50 

+ .90]
 01.11.5 Слама и плева
 01.11.50 Слама и плева 1213

Оваа поткатегорија, исто така, опфаќа:
 -неприготвена слама, без оглед  дали е сечена, мелена, 
пресувана или во форма на пелети
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -чистена, белена или сушена слама, опфатена во 01.29.30
 -брикети од слама, опфатени  во 16.29.25

 01.11.6 Мешункаст зеленчук, свеж
 01.11.61 Грав, свеж 0708.20
 01.11.62 Грашок, свеж 0708.10

Оваа поткатегорија, исто така, опфаќа:
 -свеж и добиточен грашок

 01.11.69 Друг мешункаст зеленчук, свеж 0708.90
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -соја, опфатена во 01.11.81

 01.11.7 Мешункаст зеленчук, сушен
Оваа категорија опфаќа:
 -мешункаст зеленчук, сушен, лупен или нелупен
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 01.11.71 Грав, сушен 0713 [.31 + .32 + .33 + .34 
+ .39]

 01.11.72 Боб, сушен 0713.50
 01.11.73 Млад грашок, сушен 0713.20
 01.11.74 Леќа, сушена 0713.40
 01.11.75 Грашок, сушен 0713.10
 01.11.76 „Cowpea“ грашок (vigna unguiculata), сушен 0713.35 
 01.11.77 Голубски грашок (Cajanus cajan), сушен 0713.60
 01.11.79 Сушен мешункаст зеленчук, неспоменат на друго место 0713.90

Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -соја, опфатена во 01.11.81

 01.11.8 Соја во зрно и кикиритки 
 01.11.81 Соја во зрно 1201

Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -пржена соја која се користи како замена за кафе, опфатена 
во 10.83.12

 01.11.82 Кикиритки, во лушпа 1202 [.30 + .41]
 01.11.9 Други маслодајни семиња
 01.11.91 Семе од лен 1204
 01.11.92 Семе од синап 1207.50
 01.11.93 Семе од маслодајна репка 1205
 01.11.94 Семе од сусам 1207.40
 01.11.95 Семе од сончоглед 1206
 01.11.96 Семе од рицинус 1207.30
 01.11.99 Други маслодајни семиња, неспоменати на друго место 1207 [.10 + .60 + .70 + .9]
 01.12 Ориз, нелупен
 01.12.1 Ориз, нелупен
 01.12.10 Ориз, нелупен 1006.10
 01.13 Зеленчук, дињи и лубеници, коренест и кртолест зеленчук 

Оваа класа не опфаќа:
 -фуражни растенија, опфатени во 01.19.10
 -семиња од фуражни растенија, семиња од фуражна репка, 
опфатени во 01.19.31

 01.13.1 Зеленчук во вид на лист или во вид на стебло
 01.13.11 Аспарагус 0709.20
 01.13.12 Зелка 0704 [.20 + .90]
 01.13.13 Карфиол и брокула 0704.10
 01.13.14 Салата 0705.1
 01.13.15 Цикорија 0705.2

Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -корени од цикорија, опфатени во 01.28.19

 01.13.16 Спанаќ 0709.70
 01.13.17 Артичоки 0709.91
 01.13.19 Друг зеленчук во вид на лист или во вид на стебло 0709.99 (.10 + .20 + .50 + 

.90)
Оваа поткатегорија, исто така, опфаќа:
 -магдонос

 01.13.2 Дињи и лубеници
 01.13.21 Лубеници 0807.11
 01.13.29 Други дињи 0807.19
 01.13.3 Останат зеленчук 
 01.13.31 Феферони и пиперки, свежи (само од родот Capsicum) 0709.60
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Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -зеленчук од родот Pimenta, опфатен во 01.13.39

 01.13.32 Краставици и корнишони 0707
 01.13.33 Модар патлиџан 0709.30
 01.13.34 Домати 0702
 01.13.39 Останат зеленчук, неспоменат на друго место 0709 [.60 (.95 + .99) + .93 + 

.99 (.40 + .60 + .90)]
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -тиквички
 -пченка шеќерец
 -зеленчук од родот Pimenta
 -тикви и друг зеленчук, неспоменат на друго место
Оваа поткатегорија, исто така, опфаќа:
 -свежи лисја од класови на пченка шеќерец, за украсување
Оваа поткатегорија не опфаќа:
  -сушени лисја од класови на пченка шеќерец, избелени, 
обоени или на друг начин обработени, за украсување, 
опфатени во 02.30.30

 01.13.4 Коренест, луковиден и кртолест зеленчук
 01.13.41 Моркови и бела репка 0706.10
 01.13.42 Лук 0703.20
 01.13.43 Кромид 0703.10

Оваа поткатегорија опфаќа:
 -кромид и алма 

 01.13.44 Праз и други луковидни растенија 0703.90
Оваа поткатегорија, исто така, опфаќа:
 -Јапонски или велшки кромид и праз

 01.13.49 Друг коренест, луковиден и кртолест зеленчук (без висока 
концентрација на скроб или инулин)

0706.90

Оваа поткатегорија опфаќа:
 -цвекло за салата
 -ротквици
 -рен
 -магдонос или германски целер 
 -пашканат, слични корени соодветни за човечка исхрана, 
неспоменати на друго место
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -целер, освен целер во корен, опфатен во 01.13.90

 01.13.5 Коренест и кртолест зеленчук, за исхрана,  со висока 
концентрација на скроб или инулин  

 01.13.51 Компир 0701
 01.13.52 Сладок компир (батат) 0714.20
 01.13.53 Маниока 0714.10
 01.13.54 Таро 0714.40
 01.13.59 Друг коренест и кртолест зеленчук, за исхрана,  со висока 

концентрација на скроб или инулин  
0714 [.30 + .50 + .90]

Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -таро, опфатен во 01.13.54

 01.13.6 Семе од зеленчук, освен семе од шеќерна репка
 01.13.60 Семе од зеленчук, освен семе од шеќерна репка 1209.91

Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -семе од шеќерна репка, опфатено во 01.13.72
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 -семе од репка и семе од фуражни растенија, опфатени во 
01.19.3
 -семе од зеленчук кој ја изгубил способноста за 'ртење, 
опфатено во 01.19.39 

 01.13.7 Шеќерна репка и семе од шеќерна репка
 01.13.71 Шеќерна репка 1212.91
 01.13.72 Семе од шеќерна репка 1209.10
 01.13.8 Печурки за јадење и тартуфи
 01.13.80 Печурки за јадење и тартуфи 0709.5

Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -шумски печурки, вклучувајќи диви тартуфи, опфатени во 
02.30.40

 01.13.9 Зеленчук, свеж, неспоменат на друго место
 01.13.90 Зеленчук, свеж, неспоменат на друго место 0708.20 + 0709.40 + 

0709.99.90 + 1214.90.90
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -анасон, кога се користи како зеленчук
 -целер, освен целер во корен
 -друг зеленчук, свеж, неспоменат на друго место
Оваа поткатегорија, исто така, опфаќа:
 -свежа луцерка соодветна за човечка исхрана, соја и никулци 
на сончоглед
 -никулци на грав и фиданки
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -целер во корен, опфатен во 01.13.49
 -анасон, кога се користи како зачин, опфатен во 01.28.14

 01.14 Шеќерна трска
 01.14.1 Шеќерна трска
 01.14.10 Шеќерна трска 1212.93
 01.15 Суров и непреработен тутун
 01.15.1 Суров и непреработен тутун
 01.15.10 Суров и непреработен тутун 2401.10 

Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -оджилен и повторно сушен тутун, опфатен во 12.00.12

 01.16 Растенија за производство на растителни влакна
 01.16.1 Растенија за производство на растителни влакна
 01.16.11 Памук, невлачен или нечешлан 1207.2 + 5201 

Оваа поткатегорија, исто така, опфаќа:
 -семе од памук

 01.16.12 Јута и други ликовидни текстилни влакна, сурови или 
натопени, освен лен, природен коноп и рамија

5303.10

Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -лен, природен коноп и рамија, опфатени во 01.16.19

 01.16.19 Лен, природен коноп и други сурови растенија за 
производство на растителни влакна, неспоменати на друго 
место

5301.10 + 5302.10 + 5305

 01.19 Други едногодишни растенија
 01.19.1 Фуражни растенија
 01.19.10 Фуражни растенија 1214.90

Оваа поткатегорија опфаќа:
 -шведска репка, блитва, фуражни корени, детелина, луцерка 
(alfalfa), еспарзета, фуражна пченка и други треви, добиточен 
кељ и слични производи за добиточна храна
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Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -добиточен грашок, опфатен во 01.11.62
 -пелети и подготвена добиточна храна, опфатени во 10.91

 01.19.2 Сечено цвеќе и цветни пупки; семе од цвеќиња
 01.19.21 Сечено цвеќе и цветни пупки 0603

Оваа поткатегорија, исто така, опфаќа:
 -букети, венци, цветни корпи и слични аранжмани кои 
содржат цвеќе или цветни пупки (на пр., китки цвеќе, цвеќе 
за ревери)
 -сечени гранки од дрвја и грмушки со цветови или цветни 
пупки (на пр., гранки од врба со цветни пупки или цветови, 
сончоглед)
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -гранки од врба без цветни пупки или цветови, опфатени во 
01.29.30
 -листови, гранки и други делови на самоникнати растенија, 
без цветови или цветни пупки, соодветни за декоративно 
украсување, опфатени во 02.30.30

 01.19.22 Семе од цвеќиња 1209.30
Оваа поткатегорија, исто така, опфаќа:
 -семе од сладок грашок (од родот Lathyrus odoratus)

 01.19.3 Семиња од репка, семиња од фуражни растенија; други 
сурови растителни материјали

 01.19.31 Семиња од репка (освен семиња од шеќерна репка) и 
семиња од фуражни растенија

1209.2

Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -семиња од шеќерна репка, опфатени во 01.13.72 

 01.19.39 Други сурови растителни материјали, неспоменати на друго 
место

1212.99.95

Оваа поткатегорија, исто така, опфаќа:
 -слатко сорго
 -полен (топчиња од полен), односно мали пелети кои 
содржат полен собран од пчели, формирани од нектар, мед и 
плунка од пчели
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -корени од цикорија, опфатени во 01.28.19
 -полен добиен со механички постапка, класификуван 
како дел од растението од кое потекнува (на пр., полен од 
растенија кои првенствено се користат во парфимеријата, 
фармацијата и слично), опфатен во 01.28.30
 -сушен екстракт на полен добиен со екстракција со 
растворувачи, опфатен во 10.89.15 

 01.2 Повеќегодишни посеви
 01.21 грозје
 01.21.1 грозје
 01.21.11 Трпезно грозје 0806.10.10
 01.21.12 Друго грозје, свежо 0806.10.90
 01.22 Тропско и суптропско овошје
 01.22.1 Тропско и суптропско овошје
 01.22.11 Авокадо 0804.40
 01.22.12 Банани 0803.10.10 + 0803.90.10
 01.22.13 Урми 0804.10
 01.22.14 Смокви 0804.20.10

Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -кактус-крушки, опфатени во 01.25.90
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 01.22.19 Друго тропско и суптропско овошје 0804 [.30 + .50] + 0807.20 + 
0810.60 + 0810.90.75

 01.23 Агруми
 01.23.1 Агруми
 01.23.11 Помело и грејфпрут 0805.40
 01.23.12 Лимони 0805.50
 01.23.13 Портокали 0805.10
 01.23.14 Тангерини, мандарини и клементини 0805.20
 01.23.19 Други агруми 0805.90
 01.24 Јаболчесто и коскесто овошје
 01.24.1 Јаболка
 01.24.10 Јаболка 0808.10
 01.24.2 Останато јаболчесто и коскесто овошје
 01.24.21 Круши 0808.30 
 01.24.22 Дуњи 0808.40
 01.24.23 Кајсии 0809.10
 01.24.24 Цреши 0809.2
 01.24.25 Праски 0809.30.90
 01.24.26 Нектарини 0809.30.10
 01.24.27 Сливи 0809.40.05
 01.24.28 Трнинки 0809.40.90
 01.24.29 Останато јаболчесто и коскесто овошје, неспоменато на друго 

место
0810.90.20

 01.25 Јагодесто, јаткасто и друго овошје
 01.25.1 Јагодесто и друго овошје од родот Vaccinium
 01.25.11 Киви 0810.50
 01.25.12 Малини 0810.20
 01.25.13 Јагоди 0810.10
 01.25.19 Јагодесто и друго овошје од родот Vaccinium, неспоменато на 

друго место
0810 [.30 + .40]

Оваа поткатегорија опфаќа:
 -брусница, боровинка, крупна боровинка, 
северноамериканска боровинка и други видови боровинки
 -рибизли и огрозд

 01.25.2 Семиња од овошје
 01.25.20 Семиња од овошје 1209.99.9 + 1212.99.49

Оваа поткатегорија, исто така, опфаќа:
 -семиња на украсни дрвја или дрвја за украсување на 
паркови, градини и улици
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -семиња од рокчиња, нелупени, некршени и немелени, 
опфатени во 01.25. 90

 01.25.3 Јаткасто овошје (освен неодгледувано јаткасто овошје 
соодветно за човечка исхрана, кикиритки и кокос)
Оваа категорија не опфаќа:
 -кикиритки во лушпа, опфатени во 01.11.82
 -кокосови ореви, опфатени во 01.26.20
 -самоникнати плодови соодветни за човечка исхрана, 
опфатени во 02.30.40
 -ореви и кикиритки, лупени, опфатени во 10.39.25

 01.25.31 Бадеми 0802.11
 01.25.32 Костени 0802.41
 01.25.33 Лешници 0802.21
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 01.25.34 Фстаци 0802.51
 01.25.35 Ореви 0802.31
 01.25.39 Друго јаткасто овошје (освен неодгледувано јаткасто овошје 

соодветно за човечка исхрана, кикиритки и кокос)
0801 [.21 + .31] + 0802 [.61 
+ .70 + .80 + .90]

Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -кикиритки во лушпа, опфатени во 01.11.82
 -кокосови ореви, опфатени во 01.26.20
 -самоникнати плодови соодветни за човечка исхрана, 
опфатени во 02.30.40
 -кикирики, лупени, опфатени во 10.39.25

 01.25.9 Друго јагодесто и јаткасто овошје, неспоменато на друго 
место

 01.25.90 Друго јагодесто и јаткасто овошје, неспоменато на друго 
место

0810.70 + 0810.90.75 + 
1212.92 + 1212.99.41 

Оваа поткатегорија, исто така, опфаќа:
 -персимон овошје - јапонско јаболко?
 -кактус-крушки
 -калинки

 01.26 Маслодајни плодови
 01.26.1 Маслинки
 01.26.11 Трпезни маслинки 0709.92.10
 01.26.12 Маслинки за производство на маслиново масло 0709.92.90
 01.26.2 Кокосови ореви
 01.26.20 Кокосови ореви 0801.1
 01.26.9 Други маслодајни плодови
 01.26.90 Други маслодајни плодови 1203
 01.27 Растенија за подготвување пијалаци
 01.27.1 Растенија за подготвување пијалаци
 01.27.11 Кафе во зрно, непржено 0901.11
 01.27.12 Чај, во листови 0902 [.20 + .40]
 01.27.13 Мате-чај, во листови 0903
 01.27.14 Какао во зрно 1801
 01.28 Зачински, ароматични и лековити растенија и растенија за 

употреба во фармацијата
 01.28.1 Зачини, непреработени
 01.28.11 Пипер (црн пипер - бибер), суров 0904.11
 01.28.12 Пиперки и феферони, суви (capsicum spp.), сурови 0904.21

Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -непреработени зачини од родот Pimenta, опфатени во 
01.28.19

 01.28.13 Мускатово оревче, мацис и кардамом, сурови 0908 [.11 + .21 + .31]
 01.28.14 Анис, бадијан, коријандер, коромач, кумин, ким и бобинки 

од смрека, сурови
0909 [.21 + .31 + .61]

 01.28.15 Цимет, суров 0906.1
 01.28.16 Каранфилче (цели петелки), сурово 0907.10
 01.28.17 Ѓумбир, сув и суров 0910.11
 01.28.18 Ванила, сурова 0905.10
 01.28.19 Други зачини, непреработени 0904.21.90 + 0910 [.20.10 

+ .30 + .91 (.05 + .10) + .99 
(.10 + .31 + .33 + .50 + .91)] 
+ 1212 [.94 + .99.95]

Оваа поткатегорија, исто така, опфаќа:
 -корени од цикорија
 -непреработени зачини од родот Pimenta
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Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -пржена цикорија и други пржени замени за кафе, опфатени 
во 10.83.12

 01.28.2 Хмељ
 01.28.20 Хмељ 1210
 01.28.3 Растенија кои првенствено се употребуваат во 

парфимеријата, фармацијата, за инсектициди, фунгициди и 
за слична намена

 01.28.30 Растенија кои првенствено се употребуваат во 
парфимеријата, фармацијата, за инсектициди, фунгициди и 
слична намена

1211

Оваа поткатегорија, исто така, опфаќа:
 -полен добиен со механичка обработка на растенија
 -слама и лушпи од камилица
 -сушени лисја на глуварче
 -сушен киселец (Rumex acetosa)
 -сушена поточарка

 01.29 Останати повеќегодишни посеви
 01.29.1 Природен каучук
 01.29.10 Природен каучук 4001 [.10 + .2]
 01.29.2 Новогодишни дрва, сечени
 01.29.20 Новогодишни дрва, сечени 0604.20.20
 01.29.3 Растителни материјали кои првенствено се употребуваат во 

плетарството или за полнење, за тапацирање или за боење 
и  штавење

 01.29.30 Растителни материјали кои првенствено се употребуваат во 
плетарството или за полнење, за тапацирање или за боење и  
штавење

1401 + 1404.90

Оваа поткатегорија, исто така, опфаќа:
 -стебленца и листови од сончоглед, остатоци без цветови
 -свежи гранки од врба без цветови и цветни пупки
 -исчистена, избелена или бојадисана слама
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -неприготвена слама, без оглед  дали е сечена, мелена, 
пресувана или во форма на пелети, опфатена во 01.11.50

 01.3 Материјали за расади: живи растенија, луковици, грутки и 
корења, резници и расади, мицелиуми на печурки

 01.30 Материјали за расади: живи растенија, луковици, грутки и 
корења, резници и расади, мицелиуми на печурки

 01.30.1 Материјали за расад: живи растенија, луковици, грутки и 
грутчести корења, резници и калеми; мицелиум на печурки

 01.30.10 Материјали за расад: живи растенија, луковици, грутки и 
грутчести корења, резници и калеми; мицелиум на печурки

0601 + 0602 [.10 + .20 + .30 
+ .40 + .90 (.10 + .20 + .30 + 
.45 + .49 + .50 + .70 + .9)]

Оваа поткатегорија, исто така, опфаќа:
 -супстракт (подлога) за одгледување печурки со посеан 
мицелиум 
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -растенија за производство на семиња, опфатени во 
соодветни поткатегории од групите 01.1 и 01.2
 -резници од дрвја и шумски грмушки, опфатени во 02.10.11
 -услуги на шумски расадници, опфатени во 02.10.20
 -шумски дрвја, опфатени во 02.10.30
 -супстракт (подлога) за одгледување печурки без посеан 
мицелиум, опфатен во 20.15.80
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 01.4  Живи животни, живина и нивни производи
 01.41 Млечни крави, живи и непреработено кравјо млеко
 01.41.1 Млечни крави, живи
 01.41.10 Млечни крави, живи 0102 [.21 (.10 + .30) + .29 

(.5 + .6)]
 01.41.2 Непреработено кравјо млеко
 01.41.20 Непреработено кравјо млеко 0401 [.10.90 + .20 (.19 + 

.99)]
Оваа поткатегорија, исто така, опфаќа:
 -непреработено биволско млеко

 01.42 Други говеда и биволи, живи и нивна сперма
 01.42.1 Други говеда и биволи, живи
 01.42.11 Други говеда и биволи, освен телиња, живи 0102 [.21.90 + .29 (.05 + .91 

+ .99) + .31 + .39 (.10 + .90) 
+ .90]

Оваа поткатегорија опфаќа:
 -животни од подродот Bovinea, домашни или диви, без оглед 
на тоа за што се употребуваат, неспоменати на друго место и 
волови (Ovibos moschatus)
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -телиња од говеда и биволи, живи, опфатени во 01.42.12

 01.42.12 Телиња од говеда и биволи, живи 0102.29 (.10 + .21 + .29 + 
.41 + .49)

 01.42.2 Сперма од говеда и биволи
 01.42.20 Сперма од говеда и биволи 0511.10
 01.43 Коњи и други сродни животни, живи
 01.43.1 Коњи и други сродни животни, живи
 01.43.11 Коњи, живи 0101[.21 + .29] + 0511.99.85

Оваа поткатегорија, исто така, опфаќа:
 -сперма од пастуви
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -вкрстени видови од кобила и зебра, опфатени во 01.49.19

 01.43.12 Магариња, мулиња и мазги, живи 0101[.30 + .90] + 0511.99.85
 01.44 Камили и други животни од родот на камили, живи
 01.44.1 Камили и други животни од родот на камили, живи
 01.44.10 Камили и други животни од родот на камили, живи 0106 [.13 + .19] + 

0511.99.85
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -камили, лами и други животни од родот Camelidae
Оваа поткатегорија, исто така, опфаќа:
 -сперма од животни од родот на Camelidae

 01.45 Овци и кози, живи; непреработено млеко и стрижена волна 
од овци и кози

 01.45.1 Овци и кози, живи
 01.45.11 Овци, живи 0104.10 + 0511.99.85 

Оваа поткатегорија, исто така, опфаќа:
 -сперма од овни

 01.45.12 Кози, живи 0104.20 + 0511.99.85 
Оваа поткатегорија, исто така, опфаќа:
 -сперма од јарци
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -дивокози, дивокози рупикапра (Rupicapra rupicapra), кози-
антилопи (Caprinae), опфатени во 01.49.19
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 01.45.2 Непреработено овчо и козјо млеко
 01.45.21 Непреработено овчо млеко 0401 [.10.90 + .20 (.19 + 

.99)]
 01.45.22 Непреработено козјо млеко 0401 [.10.90 + .20 (.19 + 

.99)]
 01.45.3 Стрижена волна од овци и кози, масна; вклучувајќи и волна 

перена на животните
Оваа категорија, исто така, опфаќа:
 -стрижена перена волна

 01.45.30 Стрижена волна од овци и кози, масна; вклучувајќи и волна 
перена на животните

5101.11 

Оваа поткатегорија, исто така, опфаќа:
 -стрижена перена волна
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -скубена волна, масна, вклучувајќи влачена перена волна, 
опфатена во 10.11.41

 01.46 Свињи, живи
 01.46.1 Свињи, живи
 01.46.10 Свињи, живи 0103 + 0511.99.85

Оваа поткатегорија, исто така, опфаќа:
 -сперма од диви свињи

 01.47 Живина, жива и јајца
Оваа класа не опфаќа:
 -перја и пердуви, опфатени во 10.12.50

 01.47.1 Живина, жива
 01.47.11 Кокошки, живи 0105 [.11 + .94]
 01.47.12 Мисирки, живи 0105 [.12 + .99.30]

Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -диви мисирки, опфатени во 01.49.12

 01.47.13 Гуски, живи 0105 [.14 + .99.20]
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -диви гуски, опфатени во 01.49.12

 01.47.14 Пајки и морки, живи 0105 [.13 + .15 + .99 (.10 + 
.50)]

Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -диви патки, опфатени во 01.49.12

 01.47.2 Јајца во лушпа, свежи
 01.47.21 Јајца од кокошка, во лушпа, свежи 0407.21
 01.47.22 Јајца од друга живина, во лушпа, свежи 0407.29 
 01.47.23 Јајца од кокошки, за насад 0407.11 
 01.47.24 Јајца од друга живина, за насад 0407.19 
 01.49 Други домашни животни и производи од домашни 

животни
 01.49.1 Други домашни животни, живи
 01.49.11 Домашни зајаци, живи 0106.14.10
 01.49.12 Домашни птици неспоменати на друго место, живи 0106.3

Оваа поткатегорија, исто така, опфаќа:
 -птици од родот Columbidae, диви или домашни
 -диви мисирки, патки и гуски

 01.49.13 Домашни влекачи (вклучувајќи змии и желки), живи 0106.20
Оваа поткатегорија, исто така, опфаќа:
 -змии и желки
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Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -водни влекачи (морски или слатководни), опфатени во 
03.00.69

 01.49.19 Други домашни животни, неспоменати на друго место, живи 0106 [.11 + .14.90 + .19 + 
.41 + .49 + .90]

Оваа поткатегорија опфаќа:
 -ирваси
 -животни со крзно (освен домашни зајаци)
 -пчели и други инсекти
 -вкрстени видови од кобила и зебра, опфатени во 01.49.19
 -мачки, кучиња и други домашни миленици
 -разновидни домашни животни, неспоменати на друго 
место
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -жаби, крокодили и водни инсекти (морски или 
слатководни), опфатени во 03.00.69

 01.49.2 Други производи од домашни животни
 01.49.21 Природен мед 0409

Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -мешавина од природен и вештачки мед, опфатена во 
10.62.13

 01.49.22 Непреработено млеко, неспоменато на друго место 0401 [.10.90 + .20 (.19 + .99) 
+ .40.90 + .50.19]

Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -непреработено млеко од говеда и биволи, опфатено во 
01.41.20

 01.49.23 Полжави, свежи, разладени, замрзнати, сушени, солени или 
во саламура, освен морски полжави

0307.60.90

Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -морски полжави, опфатени во 03.00.42, 03.00.44

 01.49.24 Производи од домашни животни соодветни за човечка 
исхрана, неспоменати на друго место

0410

 01.49.25 Кокони на свилени буби погодни за одмотување 5001
 01.49.26 Восоци од инсекти и спермацети, рафинирани или 

нерафинирани, обоени или необоени
1521.90

 01.49.27 Животински ембриони за репродукција 0511.99.85
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -сперма од пастуви, опфатена во 01.43.11
 -сперма од овни, опфатена во 01.45.11
 -сперма од јарци, опфатена во 01.45.12
 -сперма од диви свињи, опфатена во 01.46.10

 01.49.28 Производи од домашни животни несоодветни за човечка 
исхрана, неспоменати на друго место

5102

Оваа поткатегорија опфаќа:
 -фини или груби животински влакна, невлачени и нечешлани

 01.49.3 Сурови кожи со влакна или со волна и разновидни сурови 
кожи без влакна

 01.49.31 Сурови кожи со влакна или со волна, освен од јагниња 4301 [.10 + .60 + .80 + .90]
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -сурови кожи со влакна или со волна, од јагниња, опфатени 
во 01.49.32

 01.49.32 Сурови кожи со влакна или со волна, од јагниња 4301.30
 01.49.39 Сурови кожи од животни, неспоменати на друго место (свежи 

или конзервирани, но понатаму непререботени)
4103
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 01.6 Земјоделски и сточарски услуги  (освен ветеринарни услуги)
Оваа група не опфаќа:
 -ветеринарни услуги, опфатени во 75.00.1

 01.61 Помошни услуги во растителното производство
 01.61.1 Помошни услуги во растителното производство
 01.61.10 Помошни услуги во растителното производство

Оваа поткатегорија опфаќа:
 -подготовка на земјата (полињата)
 -садење, одгледување и ѓубрење на посевите
 -прскање на посевите, вклучувајќи од воздух
 -контрола на штетници во земјоделието
 -кроење на овошките и лозјата 
 -пресадување и проретчување на посевите
 -жетва/берба
 -обезбедување на земјоделски машини со опслужувачи и 
оператори
 -одржување на земјоделското земјиште во добра 
земјоделска и еколошка состојба
 -работа на системи за наводнување за земјоделски цели
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -услуги за дистрибуција на вода преку дистрибутивна мрежа, 
оперативни услуги на канали за наводнување, опфатени во 
36.00.20
 -архитектонски услуги за уредување на околината, опфатени 
во 71.11.4
 -услуги од агрономи и агроекономисти, опфатени во 74.90.19
 -други услуги за заштита од штетници, опфатени во 81.29.11
 -услуги за уредување на околината кои не се поврзани со 
земјоделието, опфатени во 81.30.11 и 81.30.12
 -организирање на земјоделски изложби и саеми, опфатени 
во 82.30.12

 01.62 Помошни услуги во сточарството
 01.62.1 Помошни услуги во сточарството
 01.62.10 Помошни услуги во сточарството

Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги на промовирање на развојот, растот и 
размножувањето на животните
 -услуги на тестирање на стадата, услуги на носење на стадата 
на пасење, услуги на кастрирање живина, сортирање на јајца 
и други услуги
 -услуги на стрижење овци
 -услуги на сместување и грижа за домашни животни
 -чистење на просториите за сместување на домашните 
животни (кокошарници, свињарници и други)
 -услуги на одгледување и грижа за расни коњи за приплод
 -услуги поврзани со вештачко оплодување на животните
Оваа поткатегорија, исто така, опфаќа:  
 -услуги на потковување 
 -услуги на изнајмување помошни уреди со оператор за 
потребите на сточарството
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -издавање простор за сместување животни, опфатено во  
68.20.12 
 -услуги од агрономи и агроекономисти, опфатени во 74.90.19  
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 -услуги за вакцинирање и други ветеринарни услуги, 
опфатени во  75.00.1 
 -услуги за рекреативно јавање коњи, опфатени во 93.11.10
 -услуги на сместување и грижа за домашни миленичиња, 
опфатени во 96.09.11 

 01.63 услуги за посеви пожетва (по собирањето на посевите)
 01.63.1 услуги за посеви пожетва (пособирањето на посевите)
 01.63.10 Услуги за посеви по жетва (по собирањето на посевите)

Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги на подготовка на посевите за примарен пазар, на 
пр., чистење, средување, сортирање, дезинфекција, сушење, 
отстранување лушпи
 -одделување на памукот од семето  
 -услуги на подготовка на листови на тутун, на пр., за сушење
 -услуги на подготовка на зрна на какао, на пр., за лупење
 -премачкување на овошја со восок
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -услуги на подготовка на земјоделските производи од страна 
на производителите, опфатени во соодветна класа од групите 
01.1, 01.2 или 01.3
 -услуги на оджилување и повторно сушење на тутунот, 
опфатени во 12.00.1
 -маркетиншки услуги на трговски посредници и 
кооперативни здруженија, опфатени во оддел 46
 -услуги на трговијата на големо со земјоделски суровини, 
опфатени во 46.2

 01.64 услуги за доработка на семето (за семенски материјал)
 01.64.1 услуги за доработка на семето (за семенски материјал)
 01.64.10 Услуги за доработка на семето (за семенски материјал)

Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за подобрување на квалитетот на семенскиот 
материјал, вклучувајќи обработка на генетски модификувани 
семиња
  •одвојување на несеменски материјали, неразвиени 
или неузреани семиња, механички оштетени семиња или 
семиња оштетени од инсекти
  •намалување на влажноста на семињата до сигурно ниво за 
складирање             
  •сушење, чистење, сортирање и третирање на семињата до 
продажба            
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -семиња, опфатени во групите 01.1 и 01.2
 -услуги на преработка на семиња за добивање масла, 
опфатени во 10.41
 -услуги на истражувања со цел развој на нови или 
модификувани видови на семињата, опфатени во 72.11.31, 
72.11.32 и 72.11.33

 01.7 Лов, траперство и услуги поврзани со нив
 01.70 Лов, траперство и услуги поврзани со нив
 01.70.1 Лов, траперство и услуги поврзани со нив
 01.70.10 Лов, траперство и услуги поврзани со нив

Оваа поткатегорија опфаќа:
 -лов и траперство за комерцијални цели
 -убивање или ловење дивеч за храна, крзно, кожи, за 
научноистражувачки цели, за зоолошки градини или за 
домашни миленичиња
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 -производство на крзна, кожи од влекачи и птичји кожи од 
лов или траперство
Оваа поткатегорија, исто така, опфаќа:
 -ловење морски цицачи како што се моржови и фоки
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -производство на крзна, кожи од влекачи и птичји кожи од 
одгледувани животни, опфатени во групата 01.4
 -одгледување дивеч на фарми, опфатено во 01.49.1
 -ловење китови, опфатено во 03.00.69
 -производство на кожи и крзна добиени од кланици, 
опфатено во 10.11
 -ловење за спорт и рекреација и соодветни услужни 
дејности, опфатени во 93.19.13
 -услужни дејности поврзани со промоција на лов и 
траперство, опфатени во 94.99.19

 02 ПРОИЗВОДИ НА ШуМАРСТВОТО И СЕЧЕЊЕ НА ДРВА И 
уСЛугИ ПОВРЗАНИ СО НИВ 
Овој оддел не опфаќа:
 -пилење и стругање дрва, опфатено во соодветни класи на 
одделот 16

 02.1 Шумски дрва и услуги за одгледување на шумски дрва
 02.10 Шумски дрва и услуги за одгледување на шумски дрва
 02.10.1  Живи шумски дрвја; семиња од шумски дрвја
 02.10.11  Живи шумски дрвја 0602 [.10.90 + .90.45]
 02.10.12 Семиња од шумски дрвја 1209.99.10
 02.10.2 услуги за расадување на шумски дрвја
 02.10.20 Услуги за расадување на шумски дрвја

Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -услуги на расадници за одгледување на новогодишни дрвја, 
опфатени во 01.30.10

 02.10.3 Шумски дрвја
 02.10.30 Шумски дрвја 0602.90.41

Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -сечени новогодишни дрва, опфатени во 01.29.20

 02.2 Сечени дрва, грубо обработени
Оваа група не опфаќа:
 -дрва во вид на иверки или слични деланки, опфатени во 
16.10.25
 -грубо обработени дрва во облик на кршени прачки и 
стапови, опфатени во 16.10.39

 02.20 Сечени дрва, грубо обработени
 02.20.1 Сечени дрва, грубо обработени

Оваа категорија, исто така, опфаќа:
 -дрвен јаглен произведен во шуми

 02.20.11 Трупци од иглолисни дрвја 4403.20
 02.20.12 Трупци од листопадни дрвја, освен од тропски дрвја 4403.9

Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -трупци од тропски дрвја, опфатени во 02.20.13

 02.20.13 Трупци од тропски дрвја 4403.4
 02.20.14 Огревно дрво од иглолисни дрвја 4401.10

Оваа поткатегорија, исто така, опфаќа:
 -дрвен јаглен произведен во шуми (на традиционален 
начин)

 02.20.15 Огревно дрво од листопадни дрвја
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Оваа поткатегорија, исто така, опфаќа:
 -дрвен јаглен произведен во шуми (на традиционален 
начин)

 02.3 Шумски плодови и производи, освен шумски дрва
 02.30 Шумски плодови и производи, освен шумски дрва
 02.30.1 Природни гуми
 02.30.11 Балата, гута-перка, гвајала, чикл и слични природни гуми 4001.30
 02.30.12 Шелак, балсами и други природни гуми и смоли 1301
 02.30.2 Природна плута, сурова или едноставно приготвена
 02.30.20 Природна плута, сурова или едноставно приготвена 4501.10
 02.30.3 Делови од растенија, треви, мов и лишаи, погодни за 

украсување
 02.30.30 Делови од растенија, треви, мов и лишаи, погодни за 

украсување
0604 [.20 (.11 + .19 + .40 + 
.90) + .90] + 1404.90

 02.30.4 Плодови и производи од шумски растенија, соодветни за 
човечка исхрана

 02.30.40 Плодови и производи од шумски растенија, соодветни за 
човечка исхрана

 02.4 Помошни услуги во шумарството
 02.40 Помошни услуги во шумарството
 02.40.1 Помошни услуги во шумарството
 02.40.10 Помошни услуги во шумарството

Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги во шумарството:
  •попис на шумите
  •консултативни услуги поврзани со управување со шумите
  •процена на дрвната граѓа
  •борба и заштита на шумите од пожари
  •заштита (контрола) на шумите од штетници
 -услуги поврзани со сечење на шумите:
  •транспорт на дрва во шумата
 -снабдување со машини за шумарството, со оператори и 
опслужувачи
Оваа поткатегорија не опфаќа
 -дејност на расадници на шумски дрвја, опфатена во 
02.10.20
 -одводнување (дренажа) на шумско земјиште, опфатено во 
43.12.11
 -расчистување градилишта, опфатено во 43.12.11
 -транспорт на дрва надвор од шумата, опфатен во 49.41.19
 -услуги за дезинфекција и уништување штетници, опфатени 
во 81.29.11

 03 РИбИ И ДРугИ ПРОИЗВОДИ НА РИбАРСТВОТО; ПРОИЗВОДИ 
ОД АКВАКуЛТуРИ; ПОМОШНИ уСЛугИ ВО РИбАРСТВОТО
Овој оддел не опфаќа:
 -помошни услуги поврзани со спортскиот и рекреативниот 
риболов, опфатени во 93.19.13

 03.0 Риби и други производи на рибарството, производи од 
аквакултури, помошни услуги во рибарството

 03.00 Риби и други производи на рибарството, производи од 
аквакултури, помошни услуги во рибарството

 03.00.1  Живи риби, несоодветни за човечка исхрана
 03.00.11 Украсни риби, неодгледувани 0301.1
 03.00.12 Украсни риби, одгледувани 0301.1
 03.00.13 Други неодгледувани риби, живи, несоодветни за човечка 

исхрана, вклучувајќи семе и храна за аквакултурата
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 03.00.14 Други одгледувани риби, живи, несоодветни за човечка 
исхрана, вклучувајќи семе и храна за аквакултурата

 03.00.2  Живи риби, свежи или разладени, соодветни за човечка 
исхрана

 03.00.21  Живи риби, свежи или разладени, морски, неодгледувани, 
соодветни за човечка исхрана

0301 [.91 + .94 + .95 + 
.99.85] + 0302 [.11 + .13 + 
.14 + .19 + .21 + .22 + .23 + 
.24 + .29 + .3 + .4 + .5  + .81 
+ .82 + .83 + .84 + .85 + .89 
(.21 + .29 + .31 + .39 + .40 + 
.50 + .60 + .90)]

 03.00.22  Живи риби, свежи или разладени, слатководни, 
неодгледувани, соодветни за човечка исхрана

0301[.92 + .93 + .99 (.11 + 
.18)] + 0302 [.7 + .89.10]

 03.00.23  Живи риби, свежи или разладени, морски, одгледувани, 
соодветни  за човечка исхрана

0301 [.91 + .94 + .95 + 
.99.85] + 0302 [.11 + .13 + 
.14 + .19 + .21 + .22 + .23 + 
.24 + .29 + .31 + .32 + .33.10 
+ .34 + .35 + .36 + .39 + .4 + 
.5  + .81 + .82 + .83 + .84 + 
.85 + .89 (.21 + .29 + .31 + 
.39 + .40 + .50 + .60 + .90) 
+ .99]

 03.00.24  Живи риби, свежи или разладени, слатководни, 
одгледувани, соодветни за човечка исхрана

0301[.92 + .93 + .99 (.11 + 
.18)] + 0302 [.7 + .89.10]

 03.00.3 Лушпари, незамрзнати
 03.00.31 Лушпари, незамрзнати, неодгледувани 0306 [.21.90 + .22 (.10 + 

.91 + .99) + .24 (.30 + .80) + 

.25.90 + .26 (.31 + .39 + .90) 
+ .27 (.91 + .95 + .99) + .29 
(.10 + .90)]

 03.00.32 Лушпари, незамрзнати, одгледувани 0306 [.21.90 + .22 (.10 + 
.91 + .99) + .24 (.30 + .80) + 
.25.90 + .26 (.31 + .39 + .90) 
+ .27 (.91 + .95 + .99) + .29 
(.10 + .90)]

 03.00.4 Мекотелци и други водни без'рбетници, живи, свежи или 
разладени

 03.00.41 Остриги, живи, свежи или разладени, неодгледувани 0307.11 + 0307.19.90
 03.00.42 Други мекотелци, живи, свежи или разладени, 

неодгледувани
0307 [.21 + .31 + .41 + .51 + 
.71 + .81 + .91]

 03.00.43 Остриги, живи, свежи или разладени, одгледувани 0307.11 + 0307.19.90
 03.00.44 Други мекотелци, живи, свежи или разладени, одгледувани 0307 [.21 + .31 + .41 + .51 + 

.71 + .81 + .91]
 03.00.45 Други водни без'рбетници, живи, свежи или разладени, 

одгледувани
 03.00.46 Други водни без'рбетници, живи, свежи или разладени, 

неодгледувани
0308 [.11 + .21 + .30.10 + 
.90.10]

 03.00.5 бисери, необработени
 03.00.51 Природни бисери, необработени 7101.10
 03.00.52 Култивирани бисери, необработени 7101.21
 03.00.6 Останати водни растенија, животни и нивни производи
 03.00.61 Корали и слични производи, черупки на мекотелци, лушпари 

или трнокошци, или коски од сипа
0508

 03.00.62 Природни сунгери од животинско потекло 0511.99 (.31 + .39)
 03.00.63 Морски треви (алги) и други алги, соодветни за човечка 

исхрана, неодгледувани
1212.21

 03.00.64 Морски треви (алги) и други алги, соодветни за човечка 
исхрана, одгледувани

1212.21

 03.00.65 Морски треви (алги) и други алги, несоодветни за човечка 
исхрана, неодгледувани

1212.29
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 03.00.66 Морски треви (алги) и други алги, несоодветни за човечка 
исхрана, одгледувани

1212.29

 03.00.69 Останати морски растенија, животни и нивни производи, 
неспоменати на друго место

0106 [.12 + .20 + .90]

Оваа поткатегорија опфаќа:
 -одгледувани жаби
 -китови

 03.00.7 Помошни услуги во рибарство и аквакултура
 03.00.71 Помошни услуги во рибарство
 03.00.72 Помошни услуги во аквакултура
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B/б РуДАРСТВО И ВАДЕЊЕ НА КАМЕН
 05 Јаглен и лигнит

Овој оддел не опфаќа:
 -услуги на пробно дупчење јаглен и услуги поврзани со 
вадење јаглен, опфатени во 09.90.11
 -производи на печки за коксирање, опфатени во 19.10
 -брикети од јаглен, опфатени во 19.20.1
 -подготвување терени за вадење на јаглен, опфатено во 
43.12.11

 05.1 Камен јаглен
 05.10 Камен јаглен
 05.10.1 Камен јаглен
 05.10.10 Камен јаглен 2701.1

Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -брикети, овални и слични цврсти горива произведени од  
јаглен, опфатени во 19.20.11

 05.2 Лигнит
 05.20 Лигнит
 05.20.1 Лигнит
 05.20.10 Лигнит 2702.10

Оваа поткатегорија, исто така, опфаќа:
 -други видови мрк јаглен, како што е суббитуменозниот 
јаглен 
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -брикети,овални и слични цврсти горива произведени од  
лигнит, опфатени во 19.20.12

 06 Сурова нафта и природен гас
Овој оддел не опфаќа:
 -сондирање, пробно дупчење и истражувачки работи 
поврзани со вадењето нафта и гас, опфатени во 09.10.1
 -услуги поврзани со работењето на полињата на нафта и гас, 
со надомест или врз база на договор, опфатени во 09.10.1
 -рафинирани нафтени производи, опфатени во 19.20
 -цевководен транспорт на сурова или рафинирана нафта и 
нафтени производи, опфатен во 49.50.11
 -цевководен транспорт на природен гас, опфатен во 49.50.12
 -геофизички истражувања и картографски дејности, 
опфатени во 71.12.3

 06.1 Сурова нафта
 06.10 Сурова нафта
 06.10.1 Сурова нафта и масла од битуменозни минерали
 06.10.10 Сурова нафта и масла од битуменозни минерали 2709
 06.10.2 битуменозни или маслени шкрилци и битуменозен песок
 06.10.20 Битуменозни или маслени шкрилци и битуменозен песок 2714.10
 06.2 Природен гас, кондензиран или во гасовита состојба
 06.20 Природен гас, кондензиран или во гасовита состојба
 06.20.1 Природен гас, кондензиран или во гасовита состојба
 06.20.10 Природен гас, кондензиран или во гасовита состојба 2711 [.11 + .21 + .29]

Оваа поткатегорија, исто така, опфаќа:
 -гасовити јагленоводороди, неспоменати на друго место

 07 Метални руди
Овој оддел не опфаќа:
 -пржени железни пирити, опфатени во 20.13.67
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 -алуминиум хидроксид, опфатен во 20.13.25
 -алуминиум оксид, опфатен во 24.42.12

 07.1  Железни руди
 07.10  Железни руди
 07.10.1  Железни руди
 07.10.10  Железни руди 2601.1
 07.2 Руди на обоени метали
 07.21 Руди на уран и ториум 
 07.21.1 Руди на уран и ториум 
 07.21.10 Руди на уран и ториум 2612
 07.29 Други руди на обоени метали и нивни концентрати
 07.29.1 Други руди на обоени метали и нивни концентрати
 07.29.11 Руди и концентрати на бакар 2603
 07.29.12 Руди и концентрати на никел 2604
 07.29.13 Руди и концентрати на алуминиум 2606
 07.29.14 Руди и концентрати на благородни метали 2616
 07.29.15 Руди и концентрати на олово, цинк и калај 2607 + 2608 + 2609
 07.29.19 Други руди на обоени метали и нивни концентрати,  

неспоменати на друго место
2602 + 2605 + 2610 + 2611 
+ 2613 + 2614 + 2615 + 
2617

 08 Други производи од рударството и вадење на камен
Овој оддел не опфаќа:
 -обработка на екстрахирани суровини (освен, кршење, 
дробење, режење, чистење, сушење, сортирање и мешање), 
опфатена во соодветни делови од секторот C/В

 08.1 Камен, песок и глина
 08.11 украсен камен и камен за градење, варовник, гипс, креда и 

шкрилци
 08.11.1 украсен камен и камен за градење
 08.11.11 Мермер и друг варовнички украсен камен или камен за 

градежништвото
2515

 08.11.12 Гранит, песочар и друг украсен камен или камен за 
градежништвото

2506.20 + 2516

 08.11.2 Варовник и гипс
 08.11.20 Варовник и гипс 2520.10 + 2521
 08.11.3 Креда и некалциниран доломит
 08.11.30 Креда и некалциниран доломит 2509 + 2518.10

Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -дробен или кршен доломит, кој се користи за бетонски 
агрегати, за асфалтирање патишта или за шински баласт или 
за други агрегати, опфатен во 08.12.12 

 08.11.4 Шкрилци
 08.11.40 Шкрилци 2514
 08.12 Чакал, песок, глина и каолин
 08.12.1 Чакал и песок
 08.12.11 Природен песок 2505

Оваа поткатегорија, исто така, опфаќа:
 -обоен природен песок

 08.12.12  Гранули, парчиња и прав; камена ситнеж и чакал 2517 [.10 + .4]
 08.12.13 Смеша од згура и слични индустриски отпадоци, без оглед 

на тоа дали содржат или не содржат камена ситнеж, чакал, 
шиндра и кремен за употреба во градежништвото

2517.20
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 08.12.2 глина и каолин
 08.12.21 Каолин и други каолински глини 2507

Оваа поткатегорија, исто така, опфаќа:
 -каолин и останати калцинирани каолински глини

 08.12.22 Други глини, андалузит, кианит, силиманит, мулит, шамотни и 
динас земји

2508

 08.9 Производи од рударството и вадење на камен, неспоменати 
на друго место

 08.91 Минерали за хемикалии и ѓубрива
 08.91.1 Минерали за хемикалии и ѓубрива
 08.91.11 Природен калциум фосфат и алуминиум-калциумов фосфат 2510
 08.91.12 Непржен железен пирит; суров или нерафиниран сулфур 2502 + 2503.00.10
 08.91.19 Други хемиски минерали 2511 + 2528 + 2529.2  + 

2530 [.20 + .90] + 3101 + 
3104.90

 08.92 Тресет
 08.92.1 Тресет
 08.92.10 Тресет 2703

Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -брикети, овални и слични цврсти горива произведени од  
тресет, опфатени во 19.20.13
 -саксиска земја со тресет како основна состојка, опфатена во 
20.15.80
 -предмети од тресет, опфатени во 23.99.19

 08.93 Сол и чист натриум хлорид; морска вода
 08.93.1 Сол и чист натриум хлорид; морска вода
 08.93.10 Сол и чист натриум хлорид; морска вода 2501.00 (.10 + .31 + .51 + 

.99)
Оваа поткатегорија, исто така, опфаќа:
 -морска вода, солена вода и други солени раствори
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -сол за човечка исхрана, опфатена во 10.84.30

 08.99 Други производи од рударството и вадење на камен, 
неспоменати на друго место

 08.99.1 Природен битумен и асфалт; асфалтити и асфалтни карпи
 08.99.10 Природен битумен и асфалт; асфалтити и асфалтни карпи 2714.90
 08.99.2 Скапоцени и полускапоцени камења; индустриски 

дијаманти, необработени или само сечени со пила, цепени 
или делкани; плавец; ситнозрнест корунд; природен 
корунд, природен гранит и други природни абразиви; други 
минерали

 08.99.21 Скапоцени или полускапоцени камења, (освен индустриски 
дијаманти), необработени, сечени со пила или грубо 
обликувани

7102 [.10 + .31] + 7103.10

Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -индустриски дијаманти, опфатени во 08.99.22

 08.99.22 Индустриски дијаманти, необработени или само сечени 
со пила, цепени или делкани; плавец; ситнозрнест корунд; 
природен корунд, природен гранит и други природни 
абразиви

2513 + 7102.21

 08.99.29 Други минерали 2504 + 2506.10 + 2512 + 
2519 + 2524 + 2525 + 2526 
+ 2529 [.10 + .30] + 2530.10 
+ 2621.90
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 09 ПОМОШНИ уСЛугИ ВО РуДАРСТВО
Овој оддел не опфаќа:
 -специјализирани услуги за поправка на машини за вадење 
руди и камен, опфатени во 33.12.24
 -услуги за кондензирање и повторно претворање во гасовита 
состојба на природниот гас за потребите на транспортот, 
надвор од местото на вадење, опфатени во 52.21

 09.1 Помошни услуги за вадење на нафта и природен гас

 09.10 Помошни услуги за вадење на нафта и природен гас

 09.10.1 Помошни услуги за вадење на нафта и природен гас

Оваа категорија не опфаќа:

 -услуги кои ги извршуваат единиците за вадење нафта и гас, 
опфатени во 06.10, 06.20
 -специјализирани услуги за поправка на машини за вадење 
руди и камен, опфатени во 33.12.24

 09.10.11 Услуги за дупчење при вадење на нафта и природен гас

Оваа поткатегорија опфаќа:

 -насочено дупчење и повторно дупчење; "spudding 
in" (набивање тегови со цел проширување на отвори); 
цементирање на цевките за нафта и гас во дупките; дренажа 
и испумпување на дупките; затворање и напуштање на 
дупките и сл.
 -пробно дупчење поврзано со вадење нафта и гас

Оваа поткатегорија, исто така, опфаќа:

 -специјализирани услуги за гасење пожари на нафтени 
полиња
 -услуги на истражувања поврзани со вадење нафта и гас

Оваа поткатегорија не опфаќа:

 -геолошки, геофизички и соодветни услуги за истражување и 
советување, опфатени во 71.12.3

 09.10.12 Услуги за монтирање, поправки и демонтирање на постројки 
за дупчење и сродни помошни услуги за вадење на нафта и 
природен гас

 09.10.13 Услуги за кондензирање или повторно претварање во 
гасовита состојба на природниот гас  за потребите на 
транспортот, извршени на местото на вадење 
Оваа поткатегорија не опфаќа:

 -услуги за кондензирање и повторно претворање во гасовита 
состојба на природниот гас за потребите на транспортот, 
надвор од местото на вадење, опфатени во 52.21

 09.9 Помошни услуги за други видови рударство и вадење на 
камен, неспоменати на друго место

 09.90 Помошни услуги за други видови рударство и вадење на 
камен, неспоменати на друго место

 09.90.1 Помошни услуги за други видови рударство и вадење на 
камен, неспоменати на друго место
Оваа категорија ги опфаќа помошните услуги за вадење на 
руди и камен од одделите 05, 07 и 08, извршени со надомест 
или врз база на договор како што се:
 -дренажа и испумпување на рудниците

 -пробно дупчење поврзано со вадење на руди и камен

 -услуги на истражувања поврзани со вадење на руди и камен

Оваа категорија не опфаќа:

 -услуги кои ги извршуваат единиците за вадење на руди и 
камен, опфатени во оддел 05, 07 или 08 
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 -специјализирани услуги за поправка на машини за вадење 
на руди и камен, опфатени во 33.12.24
 -геолошки, геофизички и соодветни услуги за истражување и 
советување, опфатени во 71.12.3

 09.90.11 Помошни услуги за вадење  на камен јаглен

Оваа поткатегорија ги опфаќа помошните услуги за вадење 
на руди и камен од одделите 05, 07 и 08, извршени со 
надомест или врз база на договор како што се:
 -дренажа и испумпување на рудниците

 -пробно дупчење поврзано со вадење на руди и камен

 -услуги на истражувања поврзани со вадење на руди и камен

09.90.19 Помошни услуги за други видови рударство и вадење на 
камен, неспоменати на друго место
Оваа поткатегорија ги опфаќа помошните услуги за вадење 
на руди и камен од одделите 05, 07 и 08, извршени со 
надомест или врз база на договор како што се:
 -дренажа и испумпување на рудниците

 -пробно дупчење поврзано со вадење на руди и камен

 -услуги на истражувања поврзани со вадење на руди и камен
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C/В ПРОИЗВОДИ НА ПРЕРАбОТуВАЧКАТА ИНДуСТРИЈА

 10 ПРЕХРАНбЕНИ ПРОИЗВОДИ

Овој оддел опфаќа: 

 -разновидни производи кои се резултат на земјоделството, 
шумарството, ловот и риболовот на пр., месо, риба, овошје 
и зеленчук, масти и масла, млечни производи наменети 
за човечка исхрана или за животни, мелнички производи, 
добиточна храна и друга храна 
 -полупроизводи кои не се сметаат директнo за прехранбени 
производи
 -нуспроизводи со различна употребна вредност (на пр., 
кожа, маслени погачи добиени при производство на 
растителни масла)
 -обработка на кланички отпадоци (отпадоци добиени од 
кланиците) за производство на добиточна храна
Овој оддел не опфаќа: 
 -преработка на остатоци од  храна и отпадоци од 
производството на пијалаци во секундарни суровини, 
опфатени 38.3, и нивно одстранување, опфатено во 38.21
 -подготовка на храна за непосредна потрошувачка (на пр., 
во ресторанти), опфатена во 56.10.1
 -услуги поврзани со пакување на месо, со надомест или врз 
основана договор, опфатени во 82.92.10

 10.1 Конзервирано месо и месни производи
 10.11 Преработено и конзервирано месо
 10.11.1 говедско, свинско, овчо, козјо, коњско и месо од други 

копитари, свежо или разладено
 10.11.11 Говедско месо, свежо или разладено 0201
 10.11.12 Свинско месо, свежо или разладено 0203.1
 10.11.13 Овчо месо, свежо или разладено 0204 [.10 + .2]
 10.11.14 Козјо месо, свежо или разладено 0204.50 (.1 + .3)
 10.11.15 Коњско месо и месо од други копитари, свежо или разладено 0205.00.20
 10.11.2 Кланички нуспроизводи од говеда, свињи, овци, кози, 

коњи и други копитари, свежи или разладени, соодветни за 
човечка исхрана

 10.11.20 Кланички нуспроизводи од говеда, свињи, овци, кози, коњи и 
други копитари, свежи или разладени, соодветни за човечка 
исхрана

0206 [.10 + .30 + .80] + 0504

 10.11.3 Замрзнато месо и кланички нуспроизводи, соодветни за 
човечка исхрана; друго месо и кланички нуспроизводи, 
соодветни за човечка исхрана

 10.11.31 Говедско месо, замрзнато 0202
 10.11.32 Свинско месо, замрзнато 0203.2
 10.11.33 Овчо месо, замрзнато 0204 [.30 + .4]
 10.11.34 Козјо месо, замрзнато 0204.50 (.5 + .7)
 10.11.35 Коњско месо и месо од други копитари, замрзнато 0205.00.80
 10.11.39 Друго месо и кланички нуспроизводи, соодветни за човечка 

исхрана, свежи, разладени или замрзнати
0206 [.2 + .4 + .90] + 0208 
+ 0504

Оваа поткатегорија, исто така, опфаќа:
 -месо од зајаци

 10.11.4 Скубена волна и сурови кожи од говеда и други копитари, 
овци и кози

 10.11.41 Масна волна, скубена 5101.19
Оваа поткатегорија, исто така, опфаќа:
 -влачена перена волна
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Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -стрижена волна од овци и кози, масна, опфатена во 01.45.30

 10.11.42 Цели сурови говедски кожи и кожи од копитари 4101 [.20 + .50]
 10.11.43 Други сурови говедски кожи и кожи од копитари 4101.90
 10.11.44 Сурови кожи од овци или јагниња 4102
 10.11.45 Сурови кожи од кози или јариња 4103.90
 10.11.5 Маснотии од говеда, овци, кози или свињи
 10.11.50 Маснотии од говеда, овци, кози или свињи 0209.10 + 1501 [.10 + .20] 

+ 1502
 10.11.6 Сурови отпадоци и остатоци, несоодветни за човечка 

исхрана
 10.11.60 Сурови отпадоци и остатоци, несоодветни за човечка исхрана 0502 + 0504 + 0506 + 0507 

+ 0510 + 0511.99 (.10 + .85)
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -меури, црева и други отпадоци од риби, опфатени во 
10.20.42

 10.11.9 Постапки по договор како дел од производството на 
преработено и конзервирано месо

 10.11.99 Постапки по договор како дел од производството на 
преработено и конзервирано месо

 10.12 Преработка и конзервирање на месо од живина
 10.12.1 Месо од живина, свежо или разладено
 10.12.10 Месо од живина, свежо или разладено 0207 [.11 + .13 (.10 + .20 + 

.30 + .40 + .50 +. 60 + .70) + 

.24 + .26 ( .10 + .20 + .30 + 

.40 + .50 +. 60 + .70 + .80)  + 

.41 + .44 (.10 + .21 + .31 + 

.41 + .51 +. 61 + .71 + .81) + 

.51 + .54 (.10 + .21 + .31 + 

.41 + .51 +. 61 + .71 + .81) + 

.60 (.05 + .10 + .21 + .31 + 

.41 + .51 + .61 + .81)]
 10.12.2 Месо од живина, замрзнато
 10.12.20 Месо од живина, замрзнато 0207 [.12 + .14 (.10 + .20 + 

.30 + .40 + .50 +. 60 + .70) + 

.25 + .27 (.10 + .20 + .30 + 

.40 + .50 +. 60 + .70 + .80)  + 

.42 + .45 (.10 + .21 + .31 + 

.41 + .51 +. 61 + .71 + .81) 
+ .52 + 55 (.10 + .21 + .31 + 
.41 + .51 +. 61 + .71 + .81) + 
.60 (.05 + .10 + .21 + .31 + 
.41 + .51 + .61 + .81)]

 10.12.3 Маснотии од живина
 10.12.30 Маснотии од живина 0209.90 + 1501.90
 10.12.4 Кланички нуспроизводи од живина, соодветни за човечка 

исхрана
 10.12.40 Кланички нуспроизводи од живина, соодветни за човечка 

исхрана
0207 [.13.9 + .14.9 + 26.9 + 
.27.9 + .43 + .44.9 + 45.9 + 
.53 + .54.9 + .55.9 + 60.9]]

Оваа поткатегорија, исто така, опфаќа:
 -мрсен црн дроб, неприготвен, од мисирки, гуски и патки

 10.12.5 Пердуви и кожи со пердуви од птици 
 10.12.50 Пердуви и кожи со пердуви од птици 0505 + 6701
 10.12.9 Постапки по договор како дел од производството на 

преработено и конзервирано месо од живина
 10.12.99 Постапки по договор како дел од производството на 

преработено и конзервирано месо од живина
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 10.13 Месо и производи од месо од живина
 10.13.1 Конзервирано или преработено месо, кланички 

нуспроизводи и крв, соодветни за човечка исхрана 
 10.13.11 Свинско месо, сечено, солено, сушено или чадено (сланина и 

шунка)
0210.1

 10.13.12 Говедско месо, солено, сушено или чадено 0210.20
 10.13.13 Друго месо и кланички нуспроизводи соодветни за човечка 

исхрана, солени, во саламура, сушени или чадени (освен 
свинско и говедско месо); брашно и прав од месо или од 
кланички нуспроизводи соодветни за човечка исхрана

0210.9 + 0504

Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -месо од говеда и свињи, опфатено во 10.11.1

 10.13.14 Колбаси и слични производи од месо, од кланички 
нуспроизводи или крв, соодветни за човечка исхрана 

1601

 10.13.15 Друго приготвено или конзервирано месо, кланички 
нуспроизводи или крв соодветни за човечка исхрана

1602 [.2 + .3 + .4 + .50 + .90]

Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -приготвени јадења од месо и од кланички нуспроизводи, 
опфатени во 10.85.11
 -супи кои содржат месо, опфатени во10.89.11
 -екстракти и сокови од месо, опфатени во 10.89.14

 10.13.16 Брашно, прав и пелети од месо несоодветни за човечка 
исхрана; џимиринки

2301.10

Оваа поткатегорија опфаќа:
 -екстрахирани протеински производи од животински ткива, 
вклучувајќи коски, освен додадена крв, коса, копита, рогови, 
кожа, остатоци од тимарење, гној, содржина на желудник

 10.13.9 готвење и други услуги за подготовка на производството 
на месни производи; Постапки по договор како дел од 
производството на производи од месо и месо од  живина

 10.13.91 Готвење и други услуги за подготовка на производството  на 
месни производи
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -готвење и други услуги за обработка на месо и месни 
производи
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -услуги за екстрахирање на животински масти и масла 
опфатени во 10.41.1

 10.13.99 Постапки по договор како дел од производството на 
производи од месо и месо од живина

 10.2 Производство и конзервирање на риба, лушпари и школки
 10.20 Производство и конзервирање на риба, лушпари и школки

Оваа класа не опфаќа:
 -масти и масла од риби и морски цицачи, опфатени во 
10.41.12
 -готови јадења и оброци од риби, лушпари и школки, 
опфатени во 10.85.12
 -супи од риба, опфатени во 10.89.11

 10.20.1 Риби, свежи, разладени или замрзнати
 10.20.11 Филети и друго месо од риби (мелено или немелено), свежи 

или разладени
0304 [.3 + .4 + .5]

 10.20.12 Џигер и икра од риби, свежи или разладени 0302.90
 10.20.13 Риби, замрзнати 0303 [.1 + .2 + .3 + .4 + .5 

+.6 + .8]
 10.20.14 Филети од риби, замрзнати 0304 [.6 +.7 + .8]
 10.20.15 Месо од риби (мелено или немелено), замрзнато 0304.9
 10.20.16 Џигер и икра од риби, замрзнати 0303.90
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 10.20.2 Риби, на друг начин приготвени или конзервирани; кавијар 
и замени за кавијар

 10.20.21 Филети од риби, сушени, солени или во салумура, но 
нечадени

0305.3

 10.20.22 Џигери, икри, перки, глави, опашки, желудници и други 
отпадоци и остатоци соодветни за човечка исхрана, сушени, 
чадени, солени или во саламура; рибино брашно, гриз или 
пелети, соодветни за човечка исхрана

0305 [.10 + .20 + .7]

 10.20.23 Риби, сушени, солени или несолени, или во саламура 0305 [.5 + .6]
 10.20.24 Риби, вклучувајќи и филети, чадени 0305.4

Оваа поткатегорија, исто така, опфаќа:
 -филети

 10.20.25 Риби, на друг начин приготвени или конзервирани, освен 
готови јадења

1604 [.1 + .20]

Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -готови јадења и оброци од риби, опфатени во 10.85.12

 10.20.26 Кавијар и замена за кавијар 1604.3 
 10.20.3 Лушпари, школки, морски алги и други водни без'рбетници, 

замрзнати, приготвени или конзервирани
 10.20.31 Лушпари, замрзнати, сушени, солени или во саламура 0306 [.11 (.10 + .90) + .12 

(.10 + .90) + .14 (.10 + .30 + 
.90) + .15.90 + .16.9 + .17.9  
+ .19 (.10 + .90)]

 10.20.32 Школки, замрзнати, сушени, солени или во саламура 0307 [.29 (.10 + .90) + .39 
(.10 + .90) + .49 (.09 + .1 + .3 
+ .59 + .71 + .9)+ .59 (.10 + 
.90) + .99]

 10.20.33 Други водни без'рбетници и морски алги, замрзнати, сушени, 
солени или во саламура, чадени

0307 [.79 (.30 + .90) + 
.89.90] + 0308 [.19 (.30 + 
.90) + .29 (.30 + .90)  + .30 
(.50 + .90) + .90 (.50 + .90)]

 10.20.34 Лушпари, школки и други водни без'рбетници и морски алги, 
замрзнати, на друг начин приготвени или конзервирани

0306[.11.05 + .12.05 + 
.14.05 + .15.10 + .16.10 + 
.17.10 + 19.05 + .21.10 + 
.22.30 + .24.10 + .25.10 + 
.26.10 + 27.10 + .29.05] 
+ 0307 [.19.10 + .29.05 + 
.39.05 + 49.05 + 59.05 + 
.60.10 + .79.10 + .89.10 
+ .99.10 + 0308 [.19.10 + 
.29.10 + .30.30 + .90.30] + 
1605

Оваа поткатегорија, исто така, опфаќа:
 -чадени лушпари, школки и други водни без'рбетници

 10.20.4 брашно, гриз, пелети и други производи од риби, лушпари, 
школки или други водни без'рбетници или морски алги, 
несоодветни за човечка исхрана, неспоменати на друго 
место 

 10.20.41 Брашно, гриз, пелети од риби, лушпари, школки или други 
водни без'рбетници или морски алги, несоодветни за 
човечка исхрана

2301.20

 10.20.42 Други производи од риби, лушпари, школки или други водни 
без'рбетници или морски алги, несоодветни за човечка 
исхрана

0511.91

Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -перки, глави, опашки и други остатоци од риби, соодветни 
за човечка исхрана, сушени, чадени, солени или во саламура, 
опфатени во 10.20.22
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 10.20.9 Чадење и други услуги за конзервирање и подготовка 
на производството на производи од риба; Постапки по 
договор како дел од производството на преработени и 
конзервирани риби, лушпари и школки

 10.20.91 Чадење и други услуги за конзервирање и подготовка на 
производството на производи од риба
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -готвење, чадење, солење, сушење и други услуги за 
обработка на риба и производи од риба
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -услуги за екстрахирање на животински масти и масла, 
опфатени во 10.41.1

 10.20.99 Постапки по договор како дел од производството на 
преработени и конзервирани риби, лушпари и школки

 10.3 Преработка и конзервирање на овошје и зеленчук
 10.31 Преработка и конзервирање на компир
 10.31.1 Преработка и конзервирање на компир
 10.31.11 Компир, замрзнат 0710.10 + 2004.10
 10.31.12 Сушен компир, сечен или несечен, на парчиња или не, но 

необработен на друг начин
0712.90.05

 10.31.13 Сушен компир во форма на брашно, гриз, снегулки, гранули 
и пелети

1105

 10.31.14 Компир, приготвен или конзервиран 2005.20
 10.31.9 готвење и други услуги за подготовка на компир и 

производи од компир; Постапки по договор како дел од 
производството на преработени и конзервирани компири

 10.31.91 Готвење и други услуги за подготовка на компир и производи 
од компир
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -лупење, варење и други услуги за обработка на компир и 
производи од компир

 10.31.99 Постапки по договор како дел од производството на 
преработени и конзервирани компири

 10.32 Сокови од овошје и зеленчук
Оваа класа, исто така, опфаќа:
 -концентрати од свежо овошје и зеленчук
Оваа класа не опфаќа:
 -сокови од овошје и зеленчук во кои е додадено повеќе 
шеќер отколку што е потребно за производство на природен 
сок, опфатени во 11.07
 -газирани овошни сокови, лимонади и газирани води со вкус 
на овошни сокови, опфатени во 11.07

 10.32.1 Сокови од овошје и зеленчук
Оваа категорија, исто така, опфаќа:
 -мешавини од концентрирани сокови од овошје и зеленчук

 10.32.11 Сок од домати 2009.50
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -неконцентриран сок од домати, неферментиран и без 
додаток на алкохол

 10.32.12 Сок од портокали 2009.1
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -неконцентриран сок од портокали, неферментиран и без 
додаток на алкохол

 10.32.13 Сок од грејпфрут 2009.2
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -неконцентриран сок од грејпфрут, неферментиран и без 
додаток на алкохол
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 10.32.14 Сок од ананас 2009.4
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -неконцентриран сок од ананас, неферментиран и без 
додаток на алкохол

 10.32.15 Сок од грозје 2009.6
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -неконцентриран сок од грозје, неферментиран и без 
додаток на алкохол

 10.32.16 Сок од јаболка 2009.7
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -неконцентриран сок од јаболка, неферментиран и без 
додаток на алкохол

 10.32.17 Мешавини од сокови од овошје и зеленчук 2009.90
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -мешавини од неконцентрирани сокови од овошје и 
зеленчук, неферментирани и без додаток на алкохол
Оваа поткатегорија, исто така, опфаќа:
 -мешавини од концентрирани сокови
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -мешавини од концентриран сок од домати, опфатени во 
10.32.11

 10.32.19 Други сокови од овошје и зеленчук 2009 [.3 + .8]
Оваа поткатегорија, исто така, опфаќа:
 -мешавини од концентрирани сокови
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -мешавини од концентриран сок од домати, опфатени во 
10.32.11

 10.32.9 Постапки по договор како дел од производството на сокови 
од овошје и зеленчук

 10.32.99 Постапки по договор како дел од производството на сокови 
од овошје и зеленчук

 10.39 Друго преработено и конзервирано овошје и зеленчук
 10.39.1 Преработен и конзервиран зеленчук, освен компир

Оваа категорија не опфаќа:
 -преработени и конзервирани компири, опфатени во 10.31.1

 10.39.11 Зеленчук, замрзнат 0710 [.2 + .30 + .40 + .80 + 
.90]

 10.39.12 Зеленчук, привремено конзервиран 0711
 10.39.13 Сушен зеленчук 0712 [.20 + .3 + .90 (.1+.30 + 

.50 + .90)]
Оваа поткатегорија, исто така, опфаќа:
 -мешавини на сушен зеленчук
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -сушен мешункаст зеленчук, лупен, опфатен во 01.11.7
 -сушен компир, опфатен во 10.31.12
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 10.39.14 Сечен и пакуван зеленчук и овошје 0701.90 (.50 + .90) + 0702 
+ 0703 [.10 (.19 + .90) + 
.20 + .90] + 0704 + 0705 
+ 0706 + 0707 + 0708 + 
0709 [.20 + .30 + .40 + .5 + 
.60 (.10 + .99) + .70 + .91 + 
.92.10 + .93 + .99 (.10 + .20 
+ .50 + .60 + .90)] + 0710 + 
0803 + 0804 [.10 + .20.10 
+ .30 + .40 + 50] + 0805 + 
0806.10.10 + 0807 + 0808 
[.10.80 + .30.90 + .40] + 
0809 + 0810

 10.39.15 Грав, конзервиран, но не во оцет или оцетна киселина, освен 
готови јадења од зеленчук

2005.5

Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -приготвени, замрзнати и конзервирани јадења од грав, 
опфатени во 10.85.13
 -готови јадења и оброци од зеленчук, опфатени во 10.85.13

 10.39.16 Грашок, конзервиран, но не во оцет или оцетна киселина, 
освен готови јадења од зеленчук

2005.40

Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -приготвени, замрзнати и конзервирани јадења од грашок, 
опфатени во 10.85.13
 -готови јадења и оброци од зеленчук, опфатени во 10.85.13

 10.39.17 Друг зеленчук (освен компир), конзервиран, но не во оцет 
или оцетна киселина, освен готови јадења од зеленчук

2002 + 2003 + 2004.90 + 
2005 [.60 + .70 + .80 + .9]

Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -приготвена и лесно расиплива храна, од зеленчук, со 
додатоци од месо или риба или сирење или ориз или 
тестенини, опфатени во 10.89.16
 -приготвени, замрзнати и конзервирани јадења од друг 
зеленчук, опфатени во 10.85.13

 10.39.18 Зеленчук (освен компир), овошје, овошје со јатки и други 
делови од растенија соодветни за човечка исхрана, 
приготвени и конзервирани во оцет или оцетна киселина

2001

Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -компир, приготвен или конзервиран, опфатен во 10.31.14

 10.39.2 Преработено и конзервирано овошје и овошје со јатки
 10.39.21 Овошје и овошје со јатки, неварено или варено, замрзнато 0811
 10.39.22 Џемови, овошни желеа, пиреа и пасти од овошје и овошје со 

јатки
2007.9

 10.39.23 Овошје со јатки и кикиритки, пржени, солени или приготвени 
на друг начин

2008.1

Оваа поткатегорија, исто така, опфаќа:
 -мешавини на овошје со јатки, приготвени или конзервирани

 10.39.24 Овошје и овошје со јатки, привремено конзервирани, 
несоодветни за непосредна исхрана

0812 + 0814

 10.39.25 Кикиритки и овошје со јатки,  лупени 0801 [.22 + .32] + 0802 [.12 
+ .22 + .32 + .42 + .52 + .62 + 
.70 + .80 + .90] + 1202.42

 10.39.29 Друго приготвено, сушено или конзервирано овошје и 
овошје со јатки

0803 [.10.90 + 90.90] + 0804 
[.10 + .20.90 + .30 + .50] + 
0805 [.10.80 + .20 + .40 + 
.50 + .90] + 0806.20 + 0813 
+ 0814 + 2008 [.20 + .30 + 
.40 + .50 + .60 + .70 + .80 + 
.91 + .93 + .97 + .99]
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Оваа поткатегорија, исто така, опфаќа:
 -мешавини на сушено, приготвено или конзервирано овошје

 10.39.3 Растителни материи и растителни отпадоци, растителни 
остатоци и нуспроизводи

 10.39.30 Растителни материи и растителни отпадоци, растителни 
остатоци и нуспроизводи

2308

 10.39.9 готвење и други услуги за подготовка на конзервирање 
на овошје и зеленчук; Постапки по договор како дел од 
производството на друго преработено и конзервирано 
овошје и зеленчук

 10.39.91 Готвење и други услуги за подготовка на конзервирање на 
овошје и зеленчук

 10.39.99 Постапки по договор како дел од производството на друго 
преработено и конзервирано овошје и зеленчук

 10.4 Растителни и животински масла и масти
 10.41 Масла и масти

Оваа класа не опфаќа:
 -свинска маст и други животински масти, соодветни за 
човечка исхрана, опфатени во 10.11.50
 -масти од живина, опфатени во 10.12.30
 -маргарин и слични масти соодветни за човечка исхрана, 
опфатени во 10.42.10
 -етерични масла, опфатени во 20.53.10
 -хемиски модификувани животински или растителни масти и 
масла, опфатени во 20.59.20

 10.41.1  Животински масла и масти и нивни фракции, сурови
 10.41.11 Стеарин од свинска маст, масло од свинска маст, 

олеостеарин, олео масла и масла од лој, неемулгирани, 
немешани или на друг начин подготвени

1503

 10.41.12 Масти, масла и нивни фракции, од риби и морски цицачи 1504
 10.41.19 Други животински масти и масла и нивни фракции, 

рафинирани или нерафинирани, но хемиски 
немодификувани

1506

Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -масти од говеда, овци, кози или свињи, опфатени во 
10.11.50
 -масти од живина, опфатени во 10.12.30

 10.41.2 Растителни масла, сурови
 10.41.21 Масло од кикиритки, сурово 1508.10
 10.41.22 Маслиново масло, сурово 1509.10 + 1510.00.10
 10.41.23 Сончогледово масло, сурово 1512.11
 10.41.24 Сурово масло од маслодајна репка, шафраника и синап 1514 [.11 + .91]
 10.41.25 Палмино масло, сурово 1511.10
 10.41.29 Други растителни масла, сурови 1507.10 + 1512.21 + 1513 

[.11 + .21] + 1515 [.11 + 
.50.1 + .90 (.2 +.40 + .59)]

 10.41.3 Кратки отпадни памучни влакна (памучен линтерс)
 10.41.30 Кратки отпадни памучни влакна (памучен линтерс) 1404.20
 10.41.4 Маслени погачи и други тврди остатоци од растителни 

масти и масла; брашно и гриз од маслодајни семиња и 
маслодајни плодови

 10.41.41 Маслени погачи и други цврсти остатоци од растителни 
масти и масла

2304 + 2305 + 2306

 10.41.42 Брашно и гриз од маслодајни семиња и плодови, освен од 
синап

1208

Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -брашно и гриз од синап и приготвен синап, опфатени во 
10.84.12
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 10.41.5 Рафинирани масла, освен остатоци
Оваа категорија не опфаќа:
 -маслени погачи и други цврсти остатоци од растителни 
масти и масла, опфатени во 10.41.41

 10.41.51 Рафинирано масло од соја и негови фракции, хемиски 
немодификувано

1507.90

 10.41.52 Рафинирано масло од кикиритки и негови фракции, хемиски 
немодификувано 

1508.90

 10.41.53 Рафинирано маслиново масло и негови фракции, хемиски 
немодификувано 

1509.90 + 1510.00.90

 10.41.54 Рафинирано сончогледово масло и негови фракции, хемиски 
немодификувано

1512.19

 10.41.55 Рафинирано масло од памуково семе и негови фракции, 
хемиски немодификувано

1512.29

 10.41.56 Рафинирано масло од маслодајна репка, шафраника и синап 
и нивни фракции, хемиски немодификувано 

1514 [.19 + .99]

 10.41.57 Рафинирано палмино масло и негови фракции, хемиски 
немодификувано

1511.90

 10.41.58 Рафинирано кокосово масло и негови фракции, хемиски 
немодификувано

1513.19

 10.41.59 Други масла и нивни фракции, рафинирани, хемиски 
немодификувани; цврсти растителни масти и масла (освен 
пченкарно масло) и нивни фракции, рафинирани, хемиски 
немодификувани, неспоменати на друго место

1513.29 + 1515 [.19 + .30 + 
.50.9 + .90 (.11 + .3 + .51 + 
.60 + .9)]

Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -пченкарно масло, опфатено во 10.62.14

 10.41.6  Животински и растителни масти и масла и нивни фракции, 
хидрогенизирани, естерифицирани, но необработени на 
друг начин

 10.41.60  Животински и растителни масти и масла и нивни фракции, 
хидрогенизирани, естерифицирани, но необработени на друг 
начин

1516

 10.41.7 Растителни восоци, освен триглицериди, дегра, остатоци 
од преработка на маслени материјали и животински или 
растителни восоци

 10.41.71 Растителни восоци (освен триглицериди) 1521.10
 10.41.72 Деграс; остатоци од преработка на маслени материи и 

животински или растителни восоци
1522

 10.41.9 Постапки по договор како дел од производството на масла 
и масти

 10.41.99 Постапки по договор како дел од производството на масла и 
масти

 10.42 Маргарин и слични масти за јадење
 10.42.1 Маргарин и слични масти за јадење
 10.42.10 Маргарин и слични масти за јадење 1517

Оваа поткатегорија опфаќа:
 -маргарин и други масти соодветни за човечка исхрана, кои 
содржат  повеќе од 15%, но помалку од 40%  млеко

 10.42.9 Постапки по договор како дел од производството на 
маргарин и слични масти за јадење

 10.42.99 Постапки по договор како дел од производството на 
маргарин и слични масти за јадење

 10.5 Млечни производи
 10.51 Млечни производи и сирење

Оваа класа, исто така, опфаќа:
 -млечни производи во кои е додадено овошје, овошје со 
јатки или какао
Оваа класа не опфаќа:
 -непреработено млеко, опфатено во групата 01.4 
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 -млечни производи кои содржат жита, опфатени во 10.89.19
 -млечни производи добиени со замена на една или повеќе 
млечни компоненти (на пр.,маслени масти) со други состојки 
(олеински масти), опфатени во 10.89.19

 10.51.1 Преработено млеко и павлака
 10.51.11 Преработено млеко 0401 [.10 + .20]
 10.51.12 Павлака со масленост поголема од 6%, неконцентрирана и 

незасладена
0401 [.40 + .50]

 10.51.2 Млеко во цврста состојба
 10.51.21 Обезмастено млеко во прав 0402.10
 10.51.22 Необезмастено млеко во прав 0402.2
 10.51.3 Путер и млечни производи за мачкање
 10.51.30 Путер и млечни производи за мачкање 0405
 10.51.4 Сирење и урда
 10.51.40 Сирење и урда 0406
 10.51.5 Други млечни производи
 10.51.51 Млеко, концентрирано, засладено со шеќер или други 

засладувачи, освен во цврста состојба
0402.9

 10.51.52 Јогурт и друго ферментирано или потквасено млеко 0403
 10.51.53 Казеин 3501.10

Оваа поткатегорија не опфаќа:

 -цврст казеин, опфатен во 20.16.59

 -казеински лепила во пакувања за трговијата на мало, 
опфатени во 20.52.10

 10.51.54 Лактоза и лактозен сируп 1702.1

 10.51.55 Сурутка 0404.10

 10.51.56 Млечни производи неспоменати на друго место 0404.90

 10.51.9 Постапки по договор како дел од производството на млеко, 
млечни производи и сирења

 10.51.99 Постапки по договор како дел од производството на млеко, 
млечни производи и сирења

 10.52 Сладолед

 10.52.1 Сладолед и слични замрзнати производи соодветни за 
човечка исхрана

 10.52.10 Сладолед и слични замрзнати производи, соодветни за 
човечка исхрана

2105

 10.52.9 Постапки по договор како дел од производството на 
сладолед

 10.52.99 Постапки по договор како дел од производството на 
сладолед

 10.6 Мелнички производи, скроб и производи од скроб

 10.61 Мелнички производи

 10.61.1 Ориз, полубланширан или бланширан, лупен или кршен

 10.61.11 Лупен ориз 1006.20

 10.61.12 Ориз, полубланширан или бланширан или кршен 1006 [.30 + .40]

 10.61.2 брашно од жита и зеленчук; смеса од нив

 10.61.21 Брашно од пченица или наполица 1101

 10.61.22 Брашно од други жита 1102

 10.61.23 Брашно и гриз од зеленчук 1106

Оваа поткатегорија не опфаќа:

 -ориз, полубланширан или бланширан, лупен или кршен, 
опфатен во 10.61.1
 -јарма, гриз и пелети од жита, опфатени во 10.61.32
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 -готови јадења од ориз, кои содржат месо, риба и други 
состојки, опфатени во 10.85.19

 10.61.24 Смеси за производство на пекарски производи

 10.61.3 Јарма, гриз, пелети и други мелнички производи од жита

 10.61.31 Јарма и гриз од пченица 1103.11

 10.61.32 Јарма, гриз и пелети од жита, неспоменати на друго место 1103 [.13 + .19 + .20]

 10.61.33  Жита за појадок и други производи од жита 1104 + 1904

 10.61.4 Трици и други остатоци од обработка на жита

 10.61.40 Трици и други остатоци од обработка на жита 2302

 10.61.9 Постапки по договор како дел од производството на 
мелнички производи

 10.61.99 Постапки по договор како дел од производството на 
мелнички производи

 10.62 Скроб и производи од скроб

 10.62.1 Скроб и производи од скроб; шеќери и сирупи од шеќер, 
неспоменати на друго место

 10.62.11 Скроб; инулин; пченичен глутен; декстрин и други 
модификувани скробови

1108 + 1109 + 3505.10

 10.62.12 Тапиока и замени за тапиока, приготвени од скроб, во форма 
на лушпички, зрнца и слични форми

1903

 10.62.13 Гликоза и гликозен сируп; фруктоза и фруктозен сируп; 
инвертен шеќер; шеќер и шеќерни сирупи, неспоменати  на 
друго место

1702 [.30 + .40 + .50 + .60 
+ .90 (.10 + .30 + .50 + .80 
+ .95)]

 10.62.14 Пченкарно масло 1515.2

 10.62.2 Остатоци од производството на скроб и слични остатоци

 10.62.20 Остатоци од производството на скроб и слични остатоци 2303.10

 10.62.9 Постапки по договор како дел од производството на скроб и 
производи од скроб

 10.62.99 Постапки по договор како дел од производство скроб и 
производи од скроб

 10.7 Пекарски производи и тестетини

 10.71 Леб; свежи печива и слатки 

 10.71.1 Леб, свежи печива и слатки

 10.71.11 Свеж леб 1905.90.30

Оваа поткатегорија, исто така, опфаќа:

 -полупечен, замрзнат леб

 10.71.12 Свежи печива и слатки 1905.90 [.60 + .90]

Оваа поткатегорија, исто така, опфаќа:

 -леб со додаток на мед, јајца, сирење или овошје

 -полупечени, замрзнати пецива и колачи

 10.71.9 Постапки по договор како дел од производството на свеж 
или замрзнат леб, печива и слатки

 10.71.99 Постапки по договор како дел од производството на свеж или 
замрзнат леб, печива и слатки

 10.72 Двопек и бисквити; трајни печива и слатки 

 10.72.1 Двопек и бисквити; трајни печива и слатки

 10.72.11 Р'скав леб (криспи), двопек, тост леб и слични тост  
производи

1905 [.10 + .40]

 10.72.12 Медени колачи и слични производи; слатки бисквити; вафли 
и обланди

1905 [.20 + .3]

 10.72.19 Останати суви или трајни пекарски производи 1905.90 (.10 + .20 + .45 + 
.55 + .60 + .90)

 10.72.9 Постапки по договор како дел од производството на двопек 
и бисквити; трајни печива и слатки

 10.72.99 Постапки по договор како дел од производството на двопек и 
бисквити, трајни печива и слатки
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 10.73 Макарони, њоки, кускус и слични тестенини

 10.73.1 Макарони, њоки, кускус и слични тестенини
 10.73.11 Макарони, њоки и слични тестенини 1902 [.1  +.3]

Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -готови јадења со тестенини, кои содржат месо, зеленчук и 
други состојки, опфатени во 10.85.14

 10.73.12 Кускус 1902.40
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -готови јадења со кускус, кои содржат месо, зеленчук и други 
состојки, опфатени во 10.85.14

 10.73.9 Постапки по договор како дел од производството на 
макарони, њоки, кускус и слични тестенини

 10.73.99 Постапки по договор како дел од производството на 
макарони, њоки, кускус и слични тестенини

 10.8 Други прехранбени производи
 10.81 Шеќер

Оваа класа не опфаќа:
 -гликоза, гликозен сируп, малтоза, опфатени во 10.62.13

 10.81.1 Суров или рафиниран шеќер од шеќерна трска или шеќерна 
репка; меласа

 10.81.11 Суров шеќер од шеќерна трска или шеќерна репка, во цврста 
состојба

1701.1

 10.81.12 Рафиниран шеќер од шеќерна трска или шеќерна репка, како 
и хемиски чиста сахароза, во цврста состојба, без додадени 
материи за ароматизација или за боење

1701.99

 10.81.13 Рафиниран шеќер од шеќерна трска или шеќерна репка, со 
додадени материи за ароматизација или за боење; шеќер и 
сируп од јавор

1701.91 + 1702.20

 10.81.14 Меласа 1703
 10.81.2 Резанки од шеќерна репка, отпадоци од шеќерна трска и 

други отпадоци од производството на шеќер
 10.81.20 Резанки од шеќерна репка, отпадоци од шеќерна трска и 

други отпадоци од производството на шеќер
2303.20

 10.81.9 Постапки по договор како дел од производството на шеќер
 10.81.99 Постапки по договор како дел од производството на шеќер
 10.82 Какао, чоколада и кондиторски производи
 10.82.1 Какао маса, одмастена или неодмастена, какао путер, 

маснотии и масло од какао, какао во прав
 10.82.11 Какао маса, одмастена или неодмастена 1803
 10.82.12 Какао путер, маснотии и масло од какао 1804
 10.82.13 Какао во прав, без додаден шеќер или други материи за 

засладување
1805

 10.82.14 Какао во прав со додаден шеќер или други материи за 
засладување

1806.10

 10.82.2 Чоколада и други кондиторски производи
 10.82.21 Чоколада и прехранбени производи кои содржат какао 

(освен засладено какао во прав), во растурена форма
1806.20

Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -какао во прав со додаден шеќер или други материи за 
засладување, опфатено во 10.82.14

 10.82.22 Чоколада и прехранбени производи кои содржат какао 
(освен засладено какао во прав), освен во растурена форма

1806 [.3 + .90]

Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -какао во прав со додаден шеќер или други материи за 
засладување, опфатено во 10.82.14

 10.82.23 Производи од шеќер (вклучувајќи бела  чоколада), кои не 
содржат какао

1704
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Оваа поткатегорија, исто така, опфаќа:
 -бело чоколадо
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -производи кои содржат вештачки засладувачи место шеќер, 
опфатени во 10.89.19

 10.82.24 Овошје, ореви и слично овошје со јатки, кори од овошје и од 
други  делови од растенија, зашеќерени (кандирани)

2006

 10.82.3 Лушпи, кори, ципи и други отпадоци од какао
 10.82.30 Лушпи, кори, ципи и други отпадоци од какао 1802
 10.82.9 Постапки по договор како дел од производството на какао, 

чоколада и кондиторски производи
 10.82.99 Постапки по договор како дел од производството на какао, 

чоколада и кондиторски производи
 10.83 Преработен чај и кафе
 10.83.1 Преработен чај и кафе
 10.83.11 Кафе, без кофеин или пржено 0901 [.12 + .2]

Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -замени за кафе кои содржат кафе, опфатени во 10.83.12

 10.83.12 Замена за кафе; екстракти, есенции и концентрати на кафе 
или замена за кафе, лушпи  и ципи од кафе

0901.90 + 2101 [.1 + .30]

Оваа поткатегорија, исто така, опфаќа:
 -замени за кафе, без оглед на тоа дали содржат или не 
содржат кафе

 10.83.13 Зелен чај (неферментиран), црн чај (ферментиран) и делумно 
ферментиран чај, во пакувања помали или еднакви на три 
килограми

0902 [.10 + .30]

 10.83.14 Екстракти, есенции, концентрати и препарати од чај и мате-
чај

2101.20

 10.83.15 Билни екстракти 1211.90 (.20 + .86) + 
2106.90 (.92 + .98) 

Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -растворливи гранули чај со сложен состав (на пр., гранули 
кои содржат билни екстракти, шеќер, малтодекстрин), 
опфатени во 10.89.19

 10.83.9 Постапки по договор како дел од производството на кафе и 
чај

 10.83.99 Постапки по договор како дел од производство на кафе и чај
 10.84 Зачини и други додатоци
 10.84.1 Оцет; сосови; мешани мирудии; брашно и гриз од синап; 

приготвен синап (сенф)
 10.84.11 Оцет и замена за оцет добиени од оцетна киселина 2209
 10.84.12 Сосови; мешани мирудии и зачини; брашно и гриз од синап и 

приготвен синап (сенф) 
2103

 10.84.2 Зачини, преработени
 10.84.21 Пипер (од родот Piper), преработен 0904.12
 10.84.22 Лути и слатки пиперки, суви (од родот  Capiscum), 

преработени
0904.22

 10.84.23 Цимет (канела), преработен;  други преработени зачини 0905.20 + 0906.20 + 
0907.20 + 0908 [.12 + .22 + 
.32] + 0909 [.22 + .32 + .62] 
+ 0910 [.12 + .20.90 + .30 + 
.91(.05 + .90 )+ .99 + (.10 + 
.39 + .50 + .99)]

 10.84.3 Сол за човечка исхрана
 10.84.30 Сол за човечка исхрана 2501.00.91
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 10.84.9 Постапки по договор како дел од производството на зачини 
и други додатоци

 10.84.99 Постапки по договор како дел од производството на зачини и 
други додатоци

 10.85 готови јадења и оброци
 10.85.1 готови јадења и оброци

Оваа категорија опфаќа:
 -готови јадења и оброци (т.е. приготвена, зачинета и варена 
храна), вакумирани, замрзнати или конзервирани. 
Овие јадења и оброци вообичаено се пакувани и означени за 
понатамошна продажба.
Оваа категорија, исто така, опфаќа:
 -локални и национални специјалитети, приготвени од 
најмалку два производа
Оваа категорија не опфаќа:
 -храна што содржи помалку од две состојки, опфатена во 
одделот 10
 -супи, опфатени во 10.89.11
 -приготвена лесно расиплива храна, опфатена во 10.89.16
 -трговија на големо со готови јадења и оброци, опфатена во 
46.38
 -трговија на мало со готови јадења и оброци во продавници, 
опфатена во одделот 47
 -готови јадења приготвени во угостителски објекти за 
непосредно консумирање, опфатени во одделот 56

 10.85.11 Готови јадења и оброци од месо, кланички нуспроизводи или 
крв соодветни за човечка исхрана

1601 + 1602 [.20 + .3 + .4 + 
.50 + .90]

Оваа поткатегорија опфаќа:
 -готови јадења и оброци (т.е. приготвена, зачинета и 
варена храна), од месо, кланички нуспроизводи или крв, 
вакумирани, замрзнати или конзервирани. 
Овие јадења и оброци вообичаено се пакувани и означени за 
понатамошна продажба.

 10.85.12 Готови јадења и оброци од риби, лушпари и школки 0306 [.11.05 + .12.05 + 
.14.05 + .15.10 + .16.10 
+.17.10 +.19.05 + .21.10 
+ .22.30 + .24.10 + .25.10 
+ .26.10 + 27.10 + .29.05] 
+ 0307 [.19.10 + .29.05 + 
.39.05 + .49.05 + .59.05 + 
.60.10 + .79.10 + .89.10 + 
.99.10] + 0308 [.19.10 + 
.29.10 + .30.30 + .90.30] + 
1604.1 + 1604.20 + 1605

Оваа поткатегорија опфаќа:
 -готови јадења и оброци (т.е. приготвена, зачинета и варена 
храна), од риби, лушпари и школки, вакумирани, замрзнати 
или конзервирани. 
Овие јадења и оброци вообичаено се пакувани и означени за 
понатамошна продажба.

 10.85.13 Готови јадења и оброци од зеленчук  2001 [.10 + .90 (.20 + .30 
+ .40 + .50 + .70 + .97)] + 
2002 + 2003 [.10.30 + .90] 
+ 2004.90 + 2005 [.40 + .5 + 
.60 + .70 + .80 + .91 + .99]

Оваа поткатегорија опфаќа:
 -готови јадења и оброци (т.е. приготвена, зачинета и 
варена храна), од зеленчук, вакумирани, замрзнати или 
конзервирани. 
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Овие јадења и оброци вообичаено се пакувани и означени за 
понатамошна продажба.

 10.85.14 Готови јадења и оброци од тестенини 1902 [.20 + .30 + .40.90]
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -готови јадења и оброци (т.е. приготвена, зачинета и 
варена храна), од тестенини, вакумирани, замрзнати или 
конзервирани. 
Овие јадења и оброци вообичаено се пакувани и означени за 
понатамошна продажба.

 10.85.19 Други готови јадења и оброци (вклучувајќи и замрзната пица) 0408.99.80 + 1901.20.00 + 
1904.90.10 + 1905.90.90 + 
2106.90.98

Оваа поткатегорија опфаќа:
 -други готови јадења и оброци
Оваа поткатегорија, исто така, опфаќа:
 -замрзната или на друг начин конзервирана пица

 10.85.9 Постапки по договор како дел од производството на готови 
јадења и оброци

 10.85.99 Постапки по договор како дел од производството на готови 
јадења и оброци

 10.86 Хомогенизирани прехранбени препарати и диетална храна
 10.86.1 Хомогенизирани прехранбени препарати и диетална храна
 10.86.10 Хомогенизирани прехранбени производи и диетална храна 0402.29.11 + 1602.10 + 

1901.10+ 2005.10 + 2007.10 
+ 2104.20

 10.86.9 Постапки по договор како дел од производството на 
хомогенизирани прехранбени препарати и диетална храна

 10.86.99 Постапки по договор како дел од производството на 
хомогенизирани прехранбени препарати и диетална храна

 10.89 Останати прехранбени производи, неспоменати на друго 
место

 10.89.1 Супи, јајца, квасец и други прехранбени производи; 
екстракти и сокови од месо, риба  и водни без'рбетници

 10.89.11 Супи и чорби и препарати за нив 2104.10
 10.89.12 Јајца, без лушпи и жолчки од јајца, свежи или конзервирани; 

јајца во лушпа, конзервирани или варени; белки (албумин) 
од јајца

0407.90 + 0408 + 3502.1

 10.89.13 Квасец (активен или неактивен), други едноклеточни 
микроорганизми; приготвени прашоци за печиво

2102

 10.89.14 Екстракти и сокови од месо, риби и водни без'рбетници 1603
 10.89.15 Растителни сокови и екстракти; пектински материи; 

растителни слузи и средства за згуснување
1302

 10.89.16 Приготвени расипливи прехранбени производи како што се 
сендвичи и свежа пица

 10.89.17 Додатоци на храна, за човечка исхрана 2106.90 (.92 + .98)
 10.89.19 Разновидни прехранбени производи, неспоменати на друго 

место
1702.90.7 + 1901.90 + 2106 
[.10 + .90 (.20 + .30 + .5 + 
.92 + .98)]

 10.89.9 Постапки по договор како дел од производството на други 
прехранбени производи, неспоменати на друго место

 10.89.99 Постапки по договор како дел од производството на други 
прехранбени производи, неспоменати на друго место

 10.9 готова храна за животни
 10.91 готова храна за животни
 10.91.1 готова храна за животни, освен брашно и пелети од луцерка

Оваа категорија не опфаќа:
 -брашно и пелети од луцерка (alfalfa), опфатени во 10.91.20

 10.91.10 Готова храна за животни, освен брашно и пелети од луцерка 2309.90
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Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -брашно и пелети од луцерка (alfalfa), опфатени во 10.91.20

 10.91.2 брашно и пелети од луцерка (alfalfa)
 10.91.20 Брашно и пелети од луцерка (alfalfa) 1214.10
 10.91.9 Постапки по договор како дел од производството на готова 

храна за животни
 10.91.99 Постапки по договор како дел од производството на готова 

храна за животни
 10.92 готова храна за домашни миленици
 10.92.1 готова храна за домашни миленици
 10.92.10 Готова храна за домашни миленици 2309 [.10 + .90]
 10.92.9 Постапки по договор како дел од производството на готова 

храна за домашни миленици
 10.92.99 Постапки по договор како дел од производството на готова 

храна за домашни миленици
 11 Пијалаци

Овој оддел не опфаќа:
 -сокови од овошје и зеленчук, опфатени во 10.32.1
 -безалкохолни пијалаци врз база на млеко, опфатени во 
10.51.5
 -кафе, чај и мате-чај (Paraguay tea), опфатени во 10.83.1

 11.0 Пијалаци
 11.01 Дестилирани алкохолни пијалаци
 11.01.1 Дестилирани алкохолни пијалаци
 11.01.10 Дестилирани алкохолни пијалаци 2208

Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -неденатуриран етил алкохол, со волумен на содржина на 
алкохол од 80% или повеќе, опфатен во 20.14.74
 -синтетички етил алкохол и етил алкохол од земјоделско 
потекло кој не е наменет за човечко консумирање, опфатен 
во 20.14.74
 -контаминиран етил алкохол и други контаминирани 
алкохолни производи од која било јачина, опфатени во 
20.14.75

 11.01.9 Постапки по договор како дел од производството на 
дестилирани алкохолни пијалаци

 11.01.99 Постапки по договор како дел од производството на 
дестилирани алкохолни пијалаци

 11.02 Вино од грозје
 11.02.1 Вино од свежо грозје; шира од грозје

Оваа категорија, исто така, опфаќа:
 -безалкохолно вино

 11.02.11 Пенливи вина од свежо грозје 2202.90.10 + 2204.10
 11.02.12 Вино од свежо грозје, освен пенливи вина; шира 2202.90.10 + 2204 [.2 + .30]

Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -пенливи вина од свежо грозје, опфатени во 11.02.11

 11.02.2 Талог од вино; вински камен
 11.02.20 Талог од вино; вински камен 2307
 11.02.9 Постапки по договор како дел од производството на вино 

од грозје
 11.02.99 Постапки по договор како дел од производството на вино од 

грозје
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 11.03 Јаболковина и други вина од овошје
 11.03.1 Други ферментирани пијалаци (јаболковина, крушковина, 

медовина); мешани пијалаци кои содржат алкохол
 11.03.10 Други ферментирани пијалаци (јаболковина, крушковина, 

медовина); мешани пијалаци кои содржат алкохол
2206

 11.03.9 Постапки по договор како дел од производството на 
јаболковина и на други вина од овошје

 11.03.99 Постапки по договор како дел од производството на 
јаболковина и на други вина од овошје

 11.04 Други недестилирани ферментирани пијалаци
 11.04.1 Вермут и други ароматизирани вина од свежо грозје
 11.04.10 Вермут и други ароматизирани вина од свежо грозје 2205
 11.04.9 Постапки по договор како дел од производството на други 

недестилирани ферментирани пијалаци
 11.04.99 Постапки по договор како дел од производството на други 

недестилирани ферментирани пијалаци
 11.05 Пиво
 11.05.1 Пиво, освен талози од варење

Оваа категорија не опфаќа:
 -талози и отпадоци од пиварници или дестилерии, опфатени 
во 11.05.20

 11.05.10 Пиво, освен талози од варење 2202.90.10 + 2203
Оваа поткатегорија, исто така, опфаќа:
 -безалкохолно пиво
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -талози и отпадоци од пиварници или дестилерии, опфатени 
во 11.05.20

 11.05.2 Отпадоци од пиварници или дестилерии
 11.05.20 Отпадоци од пиварници или дестилерии 2303.30
 11.05.9 Постапки по договор како дел од производството на пиво
 11.05.99 Постапки по договор како дел од производството на пиво
 11.06 Слад
 11.06.1 Слад
 11.06.10 Слад 1107

Оваа поткатегорија неопфаќа:
 -пржен слад во облик на природни замени за кафе, опфатен 
во 10.83.12
 -екстракт на слад, опфатен во 10.89.19

 11.06.9 Постапки по договор како дел од производството на слад
 11.06.99 Постапки по договор како дел од производството на слад
 11.07 Освежителни безалкохолни пијалаци; минерална вода и 

друга вода во шишиња
 11.07.1 Минерална вода и освежителни безалкохолни пијалаци
 11.07.11 Минерална и газирана вода, незасладена, неароматизирана 2201
 11.07.19 Други безалкохолни пијалаци 2202
 11.07.9 Постапки по договор како дел од производството на 

минерална вода и освежителни безалкохолни пијалаци
 11.07.99 Постапки по договор како дел од производството на 

минерална вода и освежителни безалкохолни пијалаци
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 12 Тутунски производи
Овој оддел не опфаќа:
 -одгледување на тутун, опфатено во 01.15.10
 -сушење на листови на тутун, опфатено во 01.63.10

 12.0 Тутунски производи
 12.00 Тутунски производи
 12.00.1 Тутунски производи, освен отпадоци

Оваа категорија не опфаќа:
 -отпадоци од тутун, опфатени во 12.00.20

 12.00.11 Пури, цигарилоси и цигари, од тутун и замена за тутун 2402
 12.00.12 Сушени, оджилени листови тутун 2401.20
 12.00.19 Друг тутун и замени за тутун, хомогенизиран и реконструиран 

тутун, тутунски екстракти и сокови
2403

 12.00.2 Отпадоци од тутун
 12.00.20 Отпадоци од тутун 2401.30
 12.00.9 Постапки по договор како дел од производството на 

тутунски производи
 12.00.99 Постапки по договор како дел од производството на тутунски 

производи
 13 ТЕКСТИЛ
 13.1 Текстилно предиво и конец
 13.10 Текстилно предиво и конец
 13.10.1 Маснотии од волна (вклучувајќи ланолин)

Оваа категорија, исто така, опфаќа:
 -ланолин

 13.10.10 Маснотии од волна (вклучувајќи ланолин) 1505
 13.10.2 Природни текстилни влакна подготвени за предење
 13.10.21 Сурова свила, непредена 5002
 13.10.22 Волна, одмастена или карбонизирана, невлачена или 

нечешлана
5101 [.2 + .30]

 13.10.23 Отпадоци од волна или од фини животински влакна 5103.10
 13.10.24 Волна и фини или груби животински влакна, влачени или 

чешлани
5105

 13.10.25 Памук, влачен или чешлан 5203
 13.10.26 Јута и други текстилни влакна, освен лен, природен коноп и 

ремија, обработени, но не предени
5303.90

Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -лен, природен коноп и ремија, опфатени во 13.10.29

 13.10.29 Други растителни текстилни влакна, обработени, но 
непредени

5301 [.2 + .30] + 5302.90 + 
5305

 13.10.3 Вештачки и синтетички основни текстилни влакна 
обработени за предење

 13.10.31 Синтетички влакна,  влачени, чешлани или на друг начин 
обработени за предење

5506

 13.10.32 Вештачки влакна, влачени, чешлани или на друг начин 
обработени за предење

5507

 13.10.4 Свилено предиво и предиво  од отпадоци од свила
 13.10.40 Свилено предиво и предиво  од отпадоци од свила 5004 + 5005 + 5006
 13.10.5 Волнено предиво, подготвено или неподготвено за 

продажба на мало; предиво од фини или груби животински 
влакна или коњски влакна

 13.10.50 Волнено предиво, подготвено или неподготвено за продажба 
на мало; предиво од фини или груби животински влакна или 
коњски влакна

5106 + 5107 + 5108 + 5109 
+ 5110

 13.10.6 Памучно предиво; памучен конец за шиење
 13.10.61 Памучно предиво (освен памучен конец за шиење) 5205 + 5206 + 5207
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 13.10.62 Памучен конец за шиење 5204
 13.10.7 Предиво од растителни текстилни влакна, освен памук 

(вклучувајќи лен, јута, коноп, кокосово влакно), предиво од 
хартија
Оваа категорија, исто така, опфаќа:
 -предиво од лен, јута, кокосово влакно и коноп

 13.10.71 Ленено предиво 5306
 13.10.72 Предиво од јута или од други текстилни ликовидни влакна; 

предиво од други растителни текстилни влакна; предиво од 
хартија

5307 + 5308

 13.10.8 Текстилно предиво и конец од синтетички или вештачки 
филаменти или сечени влакна

 13.10.81 Предиво од синтетички или вештачки филаменти, 
повеќекратни или во облик на јаже (освен конец за шиење, 
предиво со голема јачина од полиамид, полиестер или 
вискозен рајон), неподготвено за продажба на мало; 
синтетичко или вештачко предиво од филаменти (освен 
конец за шиење), подготвено за продажба на мало

5402.6 + 5403.4 + 5406

 13.10.82 Предиво (освен конец за шиење), од  сечени синтетички 
влакна, што според масата содржи 85% и повеќе од тие 
влакна

5509 [.1 + .2 + .3 + .4] + 
5511.10

 13.10.83 Предиво (освен конец за шиење), од  сечени синтетички 
влакна, што според масата содржи помалку од 85% од тие 
влакна

5509 [.5 + .6 + .9] + 5511.20

 13.10.84 Предиво (освен конец за шиење), од сечени вештачки влакна 5510 + 5511.30
 13.10.85 Конец за шиење и предиво од вештачки и синтетички 

филаменти и влакна
5401 + 5508

 13.10.9 Скубани текстилни материјали; услуги за подготвување на 
природни текстилни влакна; Постапки по договор како дел 
од производството на текстилно предиво и конец 

 13.10.91 Скубани текстилни материјали од волна или од фини или 
груби животински влакна

5104

 13.10.92 Скубани текстилни материјали и други отпадоци од памук 5202.9
 13.10.93 Услуги за подготвување на природни текстилни влакна
 13.10.99 Постапки по договор како дел од производството на 

текстилно предиво и конец
 13.2 Ткаенини
 13.20 Ткаенини
 13.20.1 Ткаенини (освен специјални ткаенини), од природни 

влакна, освен памучни
Оваа категорија не опфаќа:
 -специјални ткаенини, опфатени во 13.20.4

 13.20.11 Ткаенини од свила или од отпадоци од свила 5007
 13.20.12 Ткаенини од влачена или чешлана волна или од фини или 

груби животински влакна или коњски влакна
5111 + 5112 + 5113

 13.20.13 Ткаенини од лен 5309
 13.20.14 Ткаенини од јута  и други ликовидни текстилни влакна (освен 

лен, коноп и рамија)
5310

Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -ткаенини од лен, опфатени во 13.20.13
 -ткаенини од природен коноп и ремија, опфатени во 13.20.19

 13.20.19 Ткаенини од други растителни текстилни влакна; ткаенини од 
предиво од хартија

5311

 13.20.2 Ткаенини од памук
 13.20.20 Ткаенини од памук 5208 + 5209 + 5210 + 5211 

+ 5212
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 13.20.3 Ткаенини (освен специјални ткаенини), од  синтетички или 
вештачки филаменти и сечени влакна
Оваа категорија не опфаќа:
 -специјални ткаенини, опфатени во 13.20.4

 13.20.31 Ткаенини од синтетички и вештачки филаментни предива 5407 + 5408
 13.20.32 Ткаенини од синтетички сечени влакна 5512 + 5513 + 5514 + 5515
 13.20.33 Ткаенини од вештачки сечени влакна 5516
 13.20.4 Ткаенини со флор (кадифени ткаенини), фротир ткаенини 

за пешкири и други специјални ткаенини 
 13.20.41 Ткаенини со флор (кадифени ткаенини) и жанила предиво 

(освен фротир ткаенини и тесни ткаенини)
5801

 13.20.42 Фротир за пешкири и слични фротир ткаенини (освен тесни 
ткаенина), од памук

5802.1

 13.20.43 Друг фротир за пешкири и слични фротир ткаенини (освен 
тесни ткаенина)

5802.20

 13.20.44 Газа (освен  тесни ткаенини) 5803
 13.20.45 Текстилни тафт-ткаенини, освен килими 5802.30
 13.20.46 Ткаенини (вклучувајќи тесни ткаенини) од стаклени влакна 7019 [.40 + .5]

Оваа поткатегорија, исто така, опфаќа:
 -тесни ткаенини

 13.20.5 Вештачко крзно добиено со ткаење
 13.20.50 Вештачко крзно добиено со ткаење 4304 + 5801[.10 + .2 + .31 + 

.32 + .33 + .37 + .90.90]
 13.20.9 Постапки по договор како дел од производството на 

ткаенини
 13.20.99 Постапки по договор како дел од производството на 

ткаенини
 13.3 услуги за довршување на текстилни ткаенини
 13.30 услуги за довршување на текстилни ткаенини
 13.30.1 услуги за довршување на текстилни ткаенини
 13.30.11 Услуги за белење и бојадисување на текстилни влакна и 

предива
 13.30.12 Услуги за белење на ткаенини и текстилни производи 

(вклучувајќи ткаена облека)
Оваа поткатегорија, исто така, опфаќа:
 -услуги за белење облека

 13.30.13 Услуги за боење на ткаенини и текстилни производи 
(вклучувајќи ткаена облека)
Оваа поткатегорија, исто така, опфаќа:
 -услуги за боење облека

 13.30.19 Други услуги за довршување на ткаенини и текстилни 
производи (вклучувајќи ткаена облека)
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за средување, сушење, парење, смалување, 
санфоризирање, мерцеризирање ткаенини и текстилни 
производи, вклучувајќи и облека
Оваа поткатегорија, исто така, опфаќа:
 -други услуги на довршување облека

 13.9 Други ткаенини
 13.91 Плетени и хеклани ткаенини
 13.91.1 Плетени и хеклани ткаенини
 13.91.11 Ткаенини со флор (кадифени ткаенини) и фротир ткаенини, 

плетени и хеклани
6001

 13.91.19 Други плетени или хеклани ткаенини, вклучувајќи  и плетено 
вештачко крзно

4304 + 6002 + 6003 + 6004 
+ 6005 + 6006
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Оваа поткатегорија, исто така, опфаќа:
 -плетено вештачко крзно

 13.91.9 Постапки по договор како дел од производството на 
плетени или хеклани ткаенини

 13.91.99 Постапки по договор како дел од производството на плетени 
или хеклани ткаенини

 13.92 готови текстилни производи, освен облека
Оваа класа не опфаќа:
 -облека, опфатена во оддел 14

 13.92.1 готови текстилни производи за домаќинствата
 13.92.11 Ќебиња (освен електрични ќебиња) и покривки за излет 6301 [.20 + .30 + .40 + .90]

Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -електрични ќебиња, опфатени во 27.51.14

 13.92.12 Платно за постела 6302 [.10 + .2 + .3]
 13.92.13 Платно за маса 6302 [.40 + .5]
 13.92.14 Тоалетно и кујнско платно 6302 [.60 + .9]
 13.92.15 Завеси (вклучувајќи и драперии) и внатрешни платнени 

ролетни; украсни драперии за прозорци и кревети
6303

Оваа поткатегорија, исто така, опфаќа:
 -драперии

 13.92.16 Текстилни производи за внатрешно уредување, неспоменати 
на друго место; комплети од парчиња ткаенини и предиво за 
изработка на простирки, таписерии и слично

5805 + 6304 + 6308

Оваа поткатегорија, исто така, опфаќа:
 -прекривки за мебел

 13.92.2 Други готови текстилни производи
 13.92.21 Вреќи и вреќички за пакување на стоки 6305
 13.92.22 Церади, платнени покриви и надворешни платнени ролетни 

(тенди); едра за чамци, за даски за едрење и за сувоземни 
возила; шатори и опрема за кампување (вклучувајќи и 
пневматски душеци)

6306

Оваа поткатегорија, исто така, опфаќа:
 -пневматски душеци

 13.92.23 Падобрани (вклучувајќи балони и управувани падобрани) и 
ротошути; нивни делови и прибор

8804

Оваа поткатегорија, исто така, опфаќа:
 -управувани падобрани

 13.92.24 Декоративни покривки за кревет, постелнина полнета со 
педуви, перници, перничиња, вреќи за спиење и слично, со 
пружини или полнети или од внатре обложени со каков и да  
било материјал, од целуларна гума или од пластични маси

9404 [.30 + .90]

 13.92.29 Други готови текстилни производи (вклучувајќи крпи за под, 
за садови, за прав и слични крпи за чистење, елеци и појаси 
за спасување)

6307

Оваа поткатегорија, исто така, опфаќа:
 -крпи за под, за садови, за прав и слични крпи за чистење, 
елеци и појаси за спасување
 -прекривки за автомобили и машини

 13.92.9 Постапки по договор како дел од производството на готови 
текстилни производи, освен облека
Оваа категорија не опфаќа:
 -постапки по договор како дел од производството на облека, 
опфатена во оддел 14

 13.92.99 Постапки по договор како дел од производството на готови 
текстилни производи, освен облека
Оваа поткатегорија не опфаќа:
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 -постапки по договор како дел од производството на облека, 
опфатена во оддел 14

 13.93 Теписи и покривки за под
 13.93.1 Теписи и покривки за под
 13.93.11 Теписи и други  покривки за под, со јазли 5701
 13.93.12 Теписи и други  текстилни покривки за под, ткаени, 

нетафтирани и нефлокирани
5702

 13.93.13 Теписи и други текстилни покривки за под, тафтирани 5703
 13.93.19 Други теписи и покривки за под (вклучувајќи и од филц) 5704 + 5705

Оваа поткатегорија, исто така, опфаќа:
 -теписи и текстилни покривки за под од филц

 13.93.9 Постапки по договор како дел од производството на теписи  
и покривки за под

 13.93.99 Постапки по договор како дел од производството на теписи  и 
покривки за под

 13.94 Јажиња, конопи, плетенки и мрежи
 13.94.1 Јажиња, конопи, плетенки и мрежи, освен отпад

Оваа категорија не опфаќа:
 -отпад од текстил, опфатен во 38.11.56

 13.94.11 Конопи, јажиња, ортоми и кабли од јута или други текстилни 
ликовидни влакна

5607

 13.94.12 Мрежасти производи со јазли од коноп, јажиња и конопи; 
готови рибарски мрежи и други мрежи од текстилни 
материјали; производи од предива, ленти и слично, 
неспоменати на друго место

5608 + 5609

 13.94.2 Крпи, остатоци од вплетен конец, конопи, јажиња, ортоми, 
кабли и неупотребливи производи од текстилни материјали

 13.94.20 Крпи, остатоци од вплетен конец, конопи, јажиња, ортоми, 
кабли и неупотребливи производи од текстилни материјали

6310

 13.94.9 Постапки по договор како дел од производството на 
јажиња, конопи, вплетен конец и мрежи

 13.94.99 Постапки по договор како дел од производството на јажиња, 
конопи, вплетен конец и мрежи

 13.95 Неткаен текстил и производи од неткаен текстил, освен 
облека
Оваа класа не опфаќа:
 -облека, опфатена во оддел 14

 13.95.1 Неткаен текстил и производи од неткаен текстил, освен 
облека
Оваа категорија не опфаќа:
 -облека, опфатена во оддел 14

 13.95.10 Неткаен текстил и производи од неткаен текстил, освен 
облека

5603

Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -облека, опфатена во оддел 14

 13.95.9 Постапки по договор како дел од производството на 
неткаен текстил и производи од неткаен текстил, освен 
облека
Оваа категорија не опфаќа:
 -постапки по договор како дел од производството на облека, 
опфатена во оддел 14

 13.95.99 Постапки по договор како дел од производството на неткаен 
текстил и производи од неткаен текстил, освен облека
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -постапки по договор како дел од производството на облека, 
опфатена во оддел 14
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 13.96 Друг индустриски и технички текстил
 13.96.1 Метализирано предиво или метализирано обложено 

предиво; ткаенини од нишки од метал и ткаенини од 
метализирано предиво; нишки и корд од гума, прекриени 
со текстилен материјал и текстилни производи за техничка 
употреба

 13.96.11 Метализирано предиво или метализирано обвиткано 
предиво

5605

 13.96.12 Ткенини од нишки од метал  и од метализирано предиво, 
неспоменати на друго место

5809

 13.96.13 Нишки и корд од гума, прекриени со текстилен материјал; 
текстилно предиво или ленти; импрегнирани или обложени 
со гума или со пластична  маса

5604

 13.96.14 Текстилни ткаенини, импрегнирани, пресвлечени или 
прекриени, неспоменати на друго место

5901 + 5903 + 5907

Оваа поткатегорија, исто така, опфаќа:
 -сликарски платна, текстилни производи за опремување 
моторни возила

 13.96.15 Корд ткаенини за автомобилски гуми од предиво од најлон 
и други полиамиди, полиестри или вискозен рајон со голема 
јачина

5902

 13.96.16 Текстилни производи и предмети за техничка употреба 
(вклучувајќи фитили, гасни мрежички, цевки и црева 
од текстилен материјал, ремени за трансмисиони или 
транспортни цели, ткаенини за сита,  за цедење и пресување)

5908 + 5909 + 5910 + 5911

Оваа поткатегорија, исто така, опфаќа:
 -фитили, гасни мрежички, цевки и црева од текстилен 
материјал, ремени за трансмисиски или транспортни цели, 
ткаенини за сита,  за цедење и пресување

 13.96.17 Тесни ткенини; тесни материјали со основа чии нишки се 
меѓусебно слепени (bolducs); украсна позамантерија и 
слично

5806  + 5807 + 5808

 13.96.9 Постапки по договор како дел од производството на 
технички и индустриски текстил

 13.96.99 Постапки по договор како дел од производството на технички 
и индустриски текстил

 13.99 Друг текстил, неспоменат на друго место
 13.99.1 Тул, тантела и вез; предиво во вид на гајтан и ленти; жанила 

предиво; предиво од јазли
 13.99.11 Тул и други мрежести материјали, освен ткаенини, плетени 

или хеклани; тантела на метража, во ленти или во мотиви
5804

Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -ткаенини, опфатени во 13.20
 -плетени и хеклани ткаенини, опфатени во 13.91

 13.99.12 Вез на метража, во ленти или во мотиви 5810
 13.99.13 Филц, пресвлечен, прекриен или ламиниран 5602
 13.99.14 Текстилни влакна со должина помала или еднаква на 5 mm 

(флок); прав и нопи од текстилен материјал
5601.30

 13.99.15 Обвиткано предиво и ленти; жанила предиво; предиво од 
јазли (ефектно)

5606

 13.99.16 Полнети (прошиени и обложени) текстилни производи на 
метража

5811

 13.99.19 Друг текстил и текстилни производи, неспоменати на друго 
место

9616.20

 13.99.9 Постапки по договор како дел од производството на друг 
текстил, неспоменати на друго место

 13.99.99 Постапки по договор како дел од производството на друг 
текстил, неспоменати на друго место
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 14 ОбЛЕКА
 14.1 Облека, освен облека од крзно

Оваа група не опфаќа:
 -облека, прибор за облека и други производи од крзно, 
опфатени во 14.20.10

 14.11 Облека од кожа 
 14.11.1 Облека од кожа или од вештачка (реконструирана) кожа

Оваа категорија не опфаќа:
 -шапки и капи, опфатени во 14.19.4

 14.11.10 Облека од кожа или од вештачка (реконструирана) кожа 4203.10
 14.11.9 Постапки по договор како дел од производството на облека 

од кожа
 14.11.99 Постапки по договор како дел од производството на облека 

од кожа
 14.12 Работничка облека
 14.12.1 Машка работничка облека
 14.12.11 Машки работнички комплети, јакни и сакоа (блејзери) 6203 [.22.10 + .23.10 + 

.29.11 + .32.10 + .33.10 + 

.39.11]
 14.12.12 Машки работнички панталони, работнички панталони со 

пластрон и прерамки, бриџ-панталони и шорцеви
6203 [.42 (.11 + .51) + .43 
(.11 + .31) + .49 (.11 + .31)]

 14.12.2  Женска работничка облека
 14.12.21  Женски работнички комплети, јакни и сакоа (блејзери) 6204 [.22.10 + .23.10 + 

.29.11 + .32.10 + .33.10 + 

.39.11]
 14.12.22  Женски работнички панталони, работнички панталони со 

пластрон и прерамки, бриџ панталони и шорцеви
6204 [.62 (.11 + .51) + .63 
(.11 + .31) + .69 (.11 + .31)]

 14.12.3 Друга работничка облека
 14.12.30 Друга работничка облека 6211 [.32.10 + .33.10 + 

.42.10 + .43.10]
 14.12.9 Постапки по договор како дел од производството на 

работничка облека
 14.12.99 Постапки по договор како дел од производството на 

работничка облека
 14.13 Друга горна облека
 14.13.1 горна облека, плетена или хеклана
 14.13.11 Палта, наметки, пелерини, ветровки со качулка (анорак) и 

други ветровки и слични производи, плетени или хеклани, за 
мажи или момчиња

6101

 14.13.12 Костуми, комплети, јакни, сакоа (блејзери), панталони, 
панталони со пластрон и прерамки, бриџ панталони и 
шорцеви, плетени или хеклани, за мажи или момчиња

6103

 14.13.13 Палта, наметки, пелерини, ветровки со качулка (анорак) и 
други ветровки и слични производи, плетени или хеклани, за 
жени или девојчиња

6102

 14.13.14 Костуми, комплети, јакни, сакоа (блејзери), фустани, 
здолништа, здолништа-панталони, панталони со пластрон и 
прерамки, кратки шорцеви, плетени или хеклани, за жени и 
девојчиња

6104

 14.13.2 Останата горна облека, за мажи и момчиња
 14.13.21 Палта, наметки, пелерини, ветровки со качулка (анорак) и 

други ветровки и слични производи, од ткаенини, неплетени 
или нехеклани, за мажи или за момчиња

6201

 14.13.22 Костуми и комплети, од ткаенини, неплетени или нехеклани, 
за мажи или момчиња

6203 [.1 + .22.80 + .23.80 + 
.29 (.18 + .30 + .90)]

 14.13.23 Јакни и сакоа (блејзери), од ткаенини, неплетени или 
нехеклани, за мажи или момчиња

6203 [.31 + .32.90 + .33.90 + 
.39 (.19 + .90)]
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 14.13.24 Панталони, панталони со пластрон или прерамки, бриџ и 
кратки панталони, од ткаенини, неплетени или нехеклани, за 
мажи или момчиња

6203 [.41 + .42 (.3 + .59 + 
.90) + .43 (.19 + .39 + .90) + 
.49 (.19 + .39 + .50 + .90)]

 14.13.3 Друга горна облека, за жени и за девојчиња
 14.13.31 Палта, наметки, пелерини, ветровки со качулка (анорак) и 

други ветровки и слични производи, од ткаенини, неплетени 
или нехеклани, за жени или девојчиња

6202

 14.13.32 Костуми и комплети, од ткаенини, неплетени или нехеклани, 
за жени или девојчиња

6204 [.1 + .21 + .22.80 + 
.23.80 + .29 (.18 + .90)]

 14.13.33 Јакни и сакоа (блејзери), од ткаенини,  неплетени или 
нехеклани, за жени или девојчиња

6204 [.31 + .32.90 + .33.90 + 
.39 (.19 + .90)]

 14.13.34 Фустани, здолништа, здолништа-панталони, од ткаенини, 
неплетени или нехеклани, за жени или девојчиња

6204 [.4 + .5]

 14.13.35 Панталони, панталони со пластрон или прерамки, бриџ и 
кратки панталони, шорцеви од ткаенини, неплетени или 
нехеклани, за жени или девојчиња

6204 [.61 + .62 (.3 + .59 + 
.90) + .63 (.18 + .39 + .90) + 
.69 (.18 + .39 + .50 + .90)]

 14.13.4 Износена-дотраена облека и други дотраени производи од 
текстил

 14.13.40 Износена-дотраена облека и други дотраени производи од 
текстил

6309

 14.13.9 Постапки по договор како дел од производството на горна 
облека

 14.13.99 Постапки по договор како дел од производството на горна 
облека

 14.14 Долна облека
 14.14.1 Долна облека, плетена или хеклана
 14.14.11 Кошули, за мажи или момчиња, плетени или хеклани 6105
 14.14.12 Гаќи, ноќници, пижами, наметки за капење, домашни 

наметки и слични производи, за мажи или момчиња, 
плетени или хеклани

6107

 14.14.13 Блузи, кошули и кошули-блузи, за жени или девојчиња, 
плетени или хеклани

6106

 14.14.14 Гаќи, комбинезони, подздолништа, ноќници, пижами, 
домашни наметки, наметки за капење и слични производи, 
за жени или девојчиња, плетени или хеклани

6108

 14.14.2 Долна облека, неплетена или нехеклана
 14.14.21 Кошули од ткаенини, неплетени или нехеклани, за мажи или 

момчиња
6205

 14.14.22 Поткошули и други маици, гаќи, пижами, наметки за капење, 
домашни наметки, од ткаенини, неплетени или нехеклани, за 
мажи или момчиња

6207

 14.14.23 Блузи, кошули и кошули-блузи, од ткаенини, неплетени или 
нехеклани, за жени и девојчиња

6206

 14.14.24 Поткошули и други маици, гаќи, комбинезони, 
подздолништа, домашни наметки, наметки за капење и 
слични производи, од ткаенини, неплетени или нехеклани, за 
жени или девојчиња

6208

 14.14.25 Градници, мидери, корсети, прерамки, држачи за чорапи, 
подврски за чорапи и слични производи и нивни делови, 
вклучувајќи плетени или хеклани

6212

 14.14.3 Т-маици, поткошули и други маици, плетени или хеклани
 14.14.30 Т-маици, поткошули и други маици, плетени или хеклани 6109
 14.14.9 Постапки по договор како дел од производството на долна 

облека
 14.14.99 Постапки по договор како дел од производството на долна 

облека
 14.19 Друга облека и делови за облека
 14.19.1 Облека за бебиња и мали деца, тренерки и друга облека, 

делови за облека и прибор за облека, плетени или хеклани
 14.19.11 Облека и прибор за облека за бебиња и мали деца, плетени 

или хеклани
6111
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 14.19.12 Тренерки, скијачка облека и гаќи или костими за капење, 
плетени или хеклани

6112 + 6114

 14.19.13 Ракавици, ракавици без прсти и ракавици со еден прст, 
плетени или хеклани

6116

 14.19.19 Друг готов прибор за облека, делови за облека и прибор за 
облека, плетени или хеклани

6117

 14.19.2 Облека и прибор за облека за бебиња и мали деца и друга 
облека, од ткаенини, неплетени или нехеклани

 14.19.21 Облека и прибор за облека за бебиња и мали деца, од 
ткаенини, неплетени или нехеклани

6209

 14.19.22 Тренерки, скијачка облека и гаќи или костуми за капење, од 
ткаенини, неплетени или нехеклани

6211

 14.19.23 Шамивчиња, шалови, зарови, вратоврски, пеперутка-
вратоврски, ракавици и друг готов прибор за облека, делови 
или прибор за облека, од ткаенини, неплетени или нехеклани                                                                                                                                        
                                                            

6213 + 6214 + 6215 + 6216 
+ 6217

Оваа поткатегорија, исто така, опфаќа:
 -обувки од текстилен материјал без прицврстени потпетици

 14.19.3 Прибор за облека од кожа; облека од филц или од 
неткаен текстил; од импрегниран или пресвлечен текстил                                                                                                                                          
                                                                                                                           

 14.19.31 Прибор за облека од кожа или вештачка (реконструирана) 
кожа, освен спортски ракавици

4203 [.29.9 + .30 +.40]

Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -спортски ракавици, опфатени во 32.30.15
 -заштитни ракавици од кожа или вештачка (реконструирана) 
кожа, опфатени во 32.99.11

 14.19.32 Облека изработена од филц или неткаен текстил, облека од 
импрегниран или пресвлечен текстил

6113 + 6210

 14.19.4 Шапки и капи
 14.19.41 Тулци, конуси и други облици и форми за шапки од филц; 

облици и форми за шапки плетени или изработени со 
составување на ленти од каков и да било материјал

6501 + 6502

 14.19.42 Шешири и други покривки за глава, од филц, плетени или 
изработени со составување на ленти од каков и да било 
материјал, плетени или хеклани или изработени од тантела 
или друг текстилен материјал во парчиња; мрежи за коса

6504 + 6505 + 6506.99.10

 14.19.43 Други покривки за глава, освен покривки за глава од гума 
или пластични маси, заштитни покривки (шлемови, кациги и 
сл.); ленти за внатрешно опшивање на покривките за глава, 
постави, навлаки, основи, рамки, штитници и подбрадници 
за покривки на глава

6506.99.90 + 6507

 14.19.9 Постапки по договор како дел од производството на друга 
облека и прибор за облека

 14.19.99 Постапки по договор како дел од производството на друга 
облека и прибор за облека

 14.2 Предмети од крзно
 14.20 Предмети од крзно
 14.20.1 Облека, прибор за облека и други производи од крзно, 

освен покривки за глава
Оваа категорија не опфаќа:
 -шапки и капи, опфатени во 14.19.4

 14.20.10 Облека, прибор за облека и други производи од крзно, освен 
покривки за глава

4303

Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -шапки и капи, опфатени во 14.19.4

 14.20.9 Постапки по договор како дел од производството на 
производи од крзно

 14.20.99 Постапки по договор како дел од производството на 
производи од крзно
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 14.3 Плетена и хеклана облека
 14.31 Плетени и хеклани чорапи
 14.31.1 Хулахоп чорапи, вклучувајќи и без стапала, чорапи, кратки 

чорапи и слично, плетени или хеклани
 14.31.10 Хулахоп чорапи, вклучувајки и без стапала, чорапи, кратки 

чорапи и слично, плетени или хеклани
6115

 14.31.9 Постапки по договор како дел од производството на 
плетени и хеклани чорапи

 14.31.99 Постапки по договор како дел од производството на плетени 
и хеклани чорапи

 14.39 Друга плетена и хеклана облека
 14.39.1 Џемпери, пуловери, елеци и слични производи, плетени 

или хеклани
 14.39.10 Џемпери, пуловери, елеци и слични производи, плетени или 

хеклани
6110

 14.39.9 Постапки по договор како дел од производството на друга 
облека, плетена или хеклана

 14.39.99 Постапки по договор како дел од производството на друга 
облека, плетена или хеклана

 15 КОЖА И СЛИЧНИ ПРОИЗВОДИ ОД КОЖА
 15.1 Штавена и доработена кожа, куфери, рачни торби, 

седларски и сарачки производи, доработено и обоено 
крзно

 15.11 Штавена и доработена кожа, доработено и обоено крзно
 15.11.1 Штавено или доработено крзно
 15.11.10 Штавено или доработено крзно 4302
 15.11.2 Семишувана кожа; лакирана кожа и лакирана ламинирана 

кожа; метализирана кожа
 15.11.21 Семишувана кожа 4114.10
 15.11.22 Лакирана кожа и лакирана ламинирана кожа; метализирана 

кожа
4114.20

 15.11.3 Штавени говедски кожи или кожи од копитари, без влакна, 
цели

 15.11.31 Штавени говедски кожи и кожи од копитари, без влакна, 
цели

4104 [.11 (.10 + .51) + .19 
(.10 + .51) + .41 (.1 + .51) + 
.49 (.1 + .51)] + 4107 [.11.1 + 
.12 (.1 + .91) + .19.10]

 15.11.32 Штавени говедски кожи и кожи од копитари, без влакна, 
нецели

4104 [.11.59 + .19.59 + 
.41.59 + .49.59] + 4107 [.91 
+ .92.10 + .99.10]

 15.11.33 Штавена кожа од копитари, без влакна 4104 [.11.90 + 19.90 + 
.41.90 + .49.90] + 4107 
[.11.90 + .12.99 + .19.90 + 
.92.90 + .99.90]

 15.11.4 Штавени кожи од овци, кози или свињи, без влакна
 15.11.41 Штавени овчи или јагнешки кожи, без волна 4105 + 4112
 15.11.42 Штавени козји или јарешки кожи, без влакна 4106.2 + 4113.10
 15.11.43 Штавени свински кожи 4106.3 + 4113.20
 15.11.5 Штавени кожи од други животни; вештачка 

(реконструирана) кожа со основа од кожа
 15.11.51 Штавени кожи од други животни, без влакна 4106 [.40 + .9] + 4113 [.30 

+ .90]
 15.11.52 Вештачка (реконструирана) кожа со основа од кожа или 

кожни влакна
4115.10

 15.11.9 Постапки по договор како дел од производството на 
штавена и обработена кожа; обработено и обоено крзно

 15.11.99 Постапки по договор како дел од производството на штавена 
и обработена кожа; обработено и обоено крзно
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 15.12 Куфери, рачни торби и слично, седларски и сарачки 
производи

 15.12.1 Седларски и сарачки производи; куфери, рачни торби и 
слично; други предмети од кожа

 15.12.11 Седларски и сарачки производи за сите видови животни, од 
сите видови материјал

4201 + 6602 + 6603.90.90

 15.12.12 Куфери, рачни торби и слично, од кожа, вештачка кожа, 
пластично платно, текстилни материјали, вулканфибер или 
картон; патни сетови за лична тоалета, за шиење или за 
чистење на чевли и облека

4202 + 9605

 15.12.13  Ремени, гривни и слично, за рачни часовници и нивни 
делови, освен од метал

9113.90

Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -ремени за рачни часовници, од благородни метали, 
опфатени во 32.12.14
 -ремени за рачни часовници, од неблагородни метали, 
опфатени во 32.13.10

 15.12.19 Други производи од кожа или од вештачка реконструирана 
кожа (вклучувајќи и производи што се употребуваат во 
машини или во механички уреди или за други технички 
цели), неспоменати на друго место

4205

Оваа поткатегорија, исто така, опфаќа:
 -производи што се употребуваат во машини или во 
механички уреди или служат за други технички цели

 15.12.9 Постапки по договор како дел од производството на 
седларски и сарачки производи, куфери, рачни торби и 
слично

 15.12.99 Постапки по договор како дел од производството на 
седларски и сарачки производи, куфери, рачни торби и 
слично

 15.2 Обувки
 15.20 Обувки
 15.20.1 Обувки, освен спортски, заштитни и ортопедски обувки
 15.20.11 Водонепропустливи обувки со ѓон и лице (горниште) од гума 

или пластични маси, освен обувки со заштитна метална 
капна

6401.9

 15.20.12 Обувки со ѓон и лице (горниште) од гума или пластични маси, 
освен водонепропустливи или спортски обувки

6402 [.20 + .91.90 + .99 (.10 
+ .3 + .50 + .9)]

 15.20.13 Обувки со лице (горниште) од кожа, освен спортски обувки, 
обувки со заштитна метална капна и разновидни специјални 
обувки

6403 [.5 + .9] + 6405.10

 15.20.14 Обувки со лице (горниште) од текстилни материјали, освен 
спортски обувки

6404 [.19 + .20] + 6405.20

 15.20.2 Спортски обувки
 15.20.21 Патики за тенис, кошарка, гимнастика, вежбање и слично 6404.11
 15.20.29 Други спортски обувки, освен обувки за скијање, обувки за 

лизгање и ролери
6402.19 + 6403.19

Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -обувки за лизгање и ролери (лизгалки за мраз и ролшуи), 
опфатени во 32.30.11
 -обувки за скијање, опфатени во 32.30.12

 15.20.3 Заштитни и други обувки, неспоменати на друго место
 15.20.31 Обувки со заштитна метална капна 6401.10 + 6402 [.91.10 

+.99.05] + 6403.40
 15.20.32 Дрвени обувки, разновидни специјални обувки и други 

обувки, неспоменати на друго место
6403.20 + 6405.90

 15.20.4 Делови на обувки од кожа; ѓонови и топуци, внатрешни 
ѓонови; влошки и слични производи и нивни делови

 15.20.40 Делови на обувки од кожа; ѓонови и топуци, внатрешни 
ѓонови; влошки и слични производи и нивни делови

6406 [.10 + .90]
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 15.20.9 Постапки по договор како дел од производството  на чевли
 15.20.99 Постапки по договор како дел од производството  на чевли
 16 ДРВО И ПРОИЗВОДИ ОД ДРВО И ПЛуТА, ОСВЕН МЕбЕЛ; 

ПРЕДМЕТИ ОД СЛАМА И МАТЕРИЈАЛИ ЗА ПЛЕТЕЊЕ
Овој оддел не опфаќа:
 -мебел, опфатен во оддел 31

 16.1 Дрво, пилено и стругано
 16.10 Дрво, пилено и стругано
 16.10.1 Дрво, обработено по должина  со пилење, бичење или 

лупење, со дебелина поголема од 6 mm; железнички или 
трамвајски прагови од дрво, неимпрегнирани

 16.10.11 Дрво, обработено по должина со пилење, бичење или 
лупење, со дебелина поголема од 6 mm, од иглолисни дрвја

4407.10

 16.10.12 Дрво, обработено по должина со пилење, бичење или 
лупење, со дебелина поголема од 6 mm, од листопадни дрвја

4407 [.2 + .9] 

 16.10.13  Железнички или трамвајски прагови од дрво, 
неимпрегнирани

4406.10

 16.10.2 Дрво, континуирано обликувано по должина на кој било 
раб или лице; дрвена волна; дрвено брашно; иверки и 
слично

 16.10.21 Дрво, континуирано обликувано по должина на кој било 
раб или лице (вклучувајќи блокови и фризи за паркет, 
несоставени како и лајсни и лајснички), од иглолисни дрвја

4409

Оваа поткатегорија, исто така, опфаќа:
 -блокови и фризи за паркет, несоставени и лајсни и 
лајснички, од иглолисни дрвја

 16.10.22 Дрво, континуирано обликувано по должина на кој било 
раб или лице (вклучувајќи блокови и фризи за паркет, 
несоставени како и лајсни и лајснички), од бамбус

4409.21

Оваа поткатегорија, исто така, опфаќа:
 -блокови и фризи за паркет, несоставени и лајсни и 
лајснички, од бамбус

 16.10.23 Дрво, континуирано обликувано по должина на кој било 
раб или лице (вклучувајќи блокови и фризи за паркет, 
несоставени како и лајсни и лајснички),  од други видови 
дрва

4409.29

Оваа поткатегорија, исто така, опфаќа:
 -блокови и фризи за паркет, несоставени и лајсни и 
лајснички, од други видови дрва

 16.10.24 Дрвена волна; дрвено брашно 4405
 16.10.25 Иверки, деланки и слично 4401.2
 16.10.3 грубо обработено дрво; железнички или трамвајки прагови 

(попречно поврзани), од дрво, импрегнирани или на друг 
начин обработени

 16.10.31 Грубо обработено дрво, заштитено со боја, креозот или други 
средства

4403.10

 16.10.32  Железнички или трамвајски прагови (попречно поврзани), 
од дрво, импрегнирани

4406.90

 16.10.39 Друго грубо обработено дрво, вклучувајќи цепени колци и 
зашилени копја 

4404

Оваа поткатегорија, исто така, опфаќа:
 -цепени колци и зашилени копја 

 16.10.9 услуги на сушење, импрегнација или хемиско третирање на 
дрво; Постапки по договор како дел од производството на 
дрво, пилено и стругано

 16.10.91 Услуги на сушење, импрегнација или хемиска обработка на 
дрво
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Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги на импрегнација или хемиска обработка на дрва со 
зааштитни средства или со други материјали
Оваа поткатегорија, исто така, опфаќа:
 -сушење дрвена граѓа
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -работи на хидроизолација, опфатени во 43.99.10
 -услуги за дезинфекција и уништување штетници во згради и 
слично, опфатени во 81.29.11

 16.10.99 Постапки по договор како дел од производството на дрво, 
пилено или стругано

 16.2 Производи од дрво, плута, слама и материјал за плетење
 16.21 Фурнир и други плочи од дрво
 16.21.1 Шперплочи, фурнирски плочи и слично ламинирано 

(слоевито) дрво; плочи иверки и слични плочи од дрва и 
други дрвенести (лигнински) материјали

 16.21.11 Шперплочи, фурнирски плочи и слично ламинирано 
(слоевито) дрво, од бамбус

4412.10

 16.21.12 Плочи од иверка 4410.11
 16.21.13 Повеќеслојни водоотпорни табли (OSB) 4410.12
 16.21.14 Други плочи од дрво или други дрвенести (лигнински) 

материјали
4410 [.19 + .90]

 16.21.15 Фибер плочи од дрво или други дрвенести (лигнински) 
материјали

4411 [.12 + .13 + .14 + .92 + 
.93 + .94]]

 16.21.16 Други шперплочи, фурнирски плочи и слично ламинирано 
дрво, од иглолисни дрвја

4412 [.39 + 94.90 + .99 (.30 
+ .85)]

 16.21.17 Други шперплочи, фурнирски плочи и слично ламинирано 
дрво, со најмалку еден надворешен слој од тропско дрво

4412 [.31 + .94.10 + .99 (.30 
+ .50 + .85)]

 16.21.18 Други шперплочи, фурнирски плочи и слично ламинирано 
дрво, од други видови дрва

4412 [.32 + .94.10 + .99 (.30 
+ .40 + .50)]

 16.21.2 Листови на фурнир; листови за шперплочи; згуснато (збиено 
дрво)

 16.21.21 Згуснато (збиено) дрво во форма на блокови, плочи, ленти 
или профили

4413

 16.21.22 Листови на фурнир, листови за шперплочи и друго дрво 
бичено по должина, сечено или лупено, со дебелина помала 
или еднаква на 6 mm, од иглолисни дрвја

4408.10

 16.21.23 Листови на фурнир, листови за шперплочи и друго дрво 
бичено по должина, сечено или лупено, со дебелина помала 
или еднаква на 6 mm, од тропски дрвја

4408 [.31 + .39]

 16.21.24 Листови на фурнир, листови за шперплочи и друго дрво 
бичено по должина, сечено или лупено, со дебелина помала 
или еднаква на 6 mm, од други видови дрвја

4408.90

 16.21.9 услуги за довршување на плочи и палети; Постапки по 
договор како дел од производството на фурнири и други 
плочи од дрво

 16.21.91 Услуги за довршување на плочи и палети
 16.21.99 Постапки по договор како дел од производството на фурнири 

и други плочи од дрво
 16.22 Паркетни плочи
 16.22.1 Паркетни плочи
 16.22.10 Паркетни плочи 4418.7
 16.22.9 Постапки по договор како дел од производството на 

паркетни плочи
 16.22.99 Постапки по договор како дел од производството на 

паркетни плочи
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 16.23 Друга градежна столарија и производи од дрво
 16.23.1 Друга градежна столарија и производи од дрво (освен 

монтажни куќи)
Оваа категорија не опфаќа:
 -монтажни куќи од дрво, опфатени во 16.23.20

 16.23.11 Прозорци, врати-прозорци и нивни рамки, врати и нивни 
рамки и прагови од дрво

4418 [.10 + .20]

 16.23.12 Оплата за бетонски работи во градежништвото и шиндра, од 
дрво

4418 [.40 + .50]

 16.23.19 Градежна столарија и производи од дрво, неспоменати на 
друго место

4418 [60 + .90]

 16.23.2 Монтажни куќи од дрво
 16.23.20 Монтажни куќи од дрво 9406.00 (.11 + .20)

Оваа поткатегорија опфаќа:
 -монтажни куќи, главно изработени од дрво, составени и 
подготвени за користење или несоставени
 -недовршени куќи, составени или не, кои имаат важни 
карактеристики на монтажни куќи
Куќите може да бидат наменети за живеење, канцеларии, 
продавници, складишта, гаражи, оранжерии и за други 
потреби

 16.23.9 Постапки по договор како дел од производството на друга 
градежна столарија и производи од дрво

 16.23.99 Постапки по договор како дел од производството на друга 
градежна столарија и производи од дрво

 16.24 Дрвена амбалажа
 16.24.1 Дрвена амбалажа
 16.24.11 Палети, палети-сандаци и друга амбалажа за товар, од дрво 4415.20
 16.24.12 Буриња и бочварски производи од дрво 4416
 16.24.13 Друга дрвена амбалажа и нејзини делови 4415.10
 16.24.9 Постапки по договор како дел од производството на дрвена 

амбалажа
 16.24.99 Постапки по договор како дел од производството на дрвена 

амбалажа
 16.29 Други производи од дрво; производи од плута, слама и 

материјали за плетење
 16.29.1 Други производи од дрво
 16.29.11 Алати, куќишта за алати, држачи за алати, куќишта и држачи 

за метли и четки, блокови за производство на лулиња за 
пушење, калапи за обувки и чизми, од дрво

4417 + 9614.00.10

 16.29.12 Трпезни и кујнски садови и прибор од дрво 4419
 16.29.13 Ситни галантериски производи и украси од дрво, кутии за 

накит, прибор за јадење, статуети и други украси, од дрво
4420

 16.29.14 Дрвени рамки за слики, фотографии, огледала и слични 
предмети и други производи од дрво

4414 + 4421 [.10 + .90 (.91 + 
97)] + 6603.90.10

Оваа поткатегорија, исто така, опфаќа:
 -дрвени делови на обувки (на пр., ѓонови и топуци)
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -калапи и влошки за обувки, опфатени во 16.29.11

 16.29.15 Палети и брикети од пресувано и агломерирано дрво и од 
растителни отпадоци и остатоци

1404.90 + 4401 [.31 + 
.39.20]

Оваа поткатегорија, исто така, опфаќа:
 -палети од дрво
 -агломерирани отпадоци и остатоци од дрва, освен во облик 
на палети
 -палети за потпалување оган и брикети изработени од 
заменски материјали, како што се подземни делови на кафе 
или соја и земјоделски билки
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 16.29.2 Производи од плута, слама и други материјали за плетење;  
кошници и слични производи

 16.29.21 Природна плута, со симнат надворешен слој или грубо 
обликувана или во блокови, плочи, листови, ленти; дробена, 
гранулирана или мелена плута; отпадоци од плута

4501.90 + 4502

 16.29.22 Производи од природна плута 4503
 16.29.23 Блокови, плочи, листови, ленти, плочки од сите форми, 

валјаци со полн пресек, од агломерирана плута
4504.10

 16.29.24 Агломерирана плута; производи од агломерирана плута, 
неспоменати на друго место

4504.90

 16.29.25 Производи од слама, прачки и други  материјали за плетење; 
кошници и слични производи

4601 + 4602

 16.29.9 услуги за производство на дрво и плута, освен мебел, 
и слама и материјали за плетење; Постапки по договор 
како дел од производството на други производи од дрво, 
производи од плута, слама и материјали за плетење
Оваа категорија не опфаќа:
 -мебел, опфатен во оддел 31

 16.29.91 Услуги за производството на дрво и плута, освен мебел, и 
слама и материјали за плетење
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -мебел, опфатен во оддел 31

 16.29.99 Постапки по договор како дел од производството на други 
производи од дрво, производи од плута, слама и материјали 
за плетење

 17 ХАРТИЈА И ПРОИЗВОДИ  ОД ХАРТИЈА
 17.1 Целулоза (пулпа), хартија и картон
 17.11 Целулоза (пулпа)
 17.11.1 Целулоза од дрво или други влакнести целулозни 

материјали
 17.11.11 Хемиска дрвна целулоза, растворлива 4702
 17.11.12 Хемиска дрвна целулоза, каустична или сулфатна, освен 

растворлива
4703

 17.11.13 Хемиска дрвна целулоза, сулфитна, освен растворлива 4704
 17.11.14 Механичка дрвна целулоза; полухемиска дрвна целулоза; 

целулоза од други влакнести целулозни материјали, освен од 
дрво

4701 + 4705 + 4706

 17.11.9 Постапки по договор како дел од производството на 
целулоза (пулпа)

 17.11.99 Постапки по договор како дел од производството на целулоза 
(пулпа)

 17.12 Хартија и картон
 17.12.1 Хартија за весници, рачно изработена хартија и друга 

непремачкана хартија или картон за графичка намена
 17.12.11 Хартија за весници, во ролни или листови 4801
 17.12.12 Рачно изработена хартија или картон 4802.10
 17.12.13 Хартија и картон кои се користат како подлога за 

фотоосетлива, топлотноосетлива и електроосетлива хартија; 
хартиена подлога за карбонска хартија; хартиена подлога за 
тапети

4802 [.20 + .40]

 17.12.14 Друга хартија и картон за графичка намена 4802 [.5 + .6]
 17.12.2 Тоалетна хартија, хартија за отстранување на шминка, 

хартија за крпи и салфети, целулозна вата, листови и ленти 
од целулозни влакна

 17.12.20 Тоалетна хартија, хартија за отстранување на шминка, хартија 
за крпи и салфети, целулозна вата, листови и ленти од 
целулозни влакна

4803
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 17.12.3 Амбалажа од хартија и картон
 17.12.31 Крафтлајнер, небелен, непремачкан 4804.11
 17.12.32 Белен крафтлајнер; премачкан крафтлајнер 4804.19
 17.12.33 Полухемиска флутинг хартија 4805.11
 17.12.34 Рециклирана флутинг хартија и друга флутинг хартија 4805 [.12 + .19]
 17.12.35 Тестлајнер хартија (рециклиран линер картон) 4805.2
 17.12.4 Непремачкана хартија
 17.12.41 Непремачкана крафт-хартија; крафт-хартија за вреќи, 

набрана (крепирана или плисирана)
4804 [.2 + .3] + 4808.40

 17.12.42 Сулфитна обвивна хартија и друга непремачкана хартија 
(освен хартија за пишување, печатање или друга графичка 
намена)

4805 [.30 + .9]

 17.12.43 Филтер-хартија и картон; филц-хартија 4805 [.40 + .50]
 17.12.44 Хартија за цигари, несечена во одредена големина или во 

форма на ливчиња или цевчиња
4813.90

 17.12.5 Непремачкан картон (освен за пишување, печатење или за 
друга графичка намена)

 17.12.51 Непремачкан картон, сив од внатрешната страна 4804.59.90
 17.12.59 Друг непремачкан картон 4804 [.41 (.91 +.98) + .42 + 

.49 + .51+ .52 + .59.10]
 17.12.6 Пергаментна хартија, непропустлива хартија за маснотии, 

паус хартија, кристална и друга глазирана проѕирна или 
полупроѕирна хартија

 17.12.60 Пергаментна хартија, непропустлива хартија за маснотии, 
паус хартија, кристална и друга глазирана проѕирна или 
полупроѕирна хартија

4806

 17.12.7 Преработена хартија и картон
 17.12.71 Сложена хартија и картон, површински непремачкана ниту 

импрегнирана
4807

 17.12.72 Хартија и картон, крепирани, плисирани, релјефни или 
дупчени

4808.90

 17.12.73 Хартија и картон за пишување, печатење или други графички 
намени, премачкани со каолин или други неоргански 
материи

4810 [.1 + .2]

 17.12.74 Крафт хартија (освен за пишување, печатење или за 
друга графичка намена) премачкана со каолин или други 
неоргански материи

4810.31

 17.12.75 Крафт картон (освен за пишување, печатење или за друга 
графичка намена) премачкан со каолин или други неоргански 
материи

4810.32

 17.12.76 Карбонска хартија, самокопирачка хартија и друга хартија за 
копирање или пренесување, во ролни или листови

4809

 17.12.77 Хартија, картон, целулозна вата, листови и ленти од 
целулозни влакна, премачкани, импрегнирани, прекриени, 
површински обоени, украсени или печатени, во ролни или 
листови

4811

 17.12.78 Картон, сив од внатрешната страна (освен картон за 
пишување, печатење или други графички намени) премачкан 
со каолин или со други неоргански материии

4810 [.39 + .92.90]

 17.12.79 Друг картон (освен за пишување, печатење и други графички 
намени) премачкан со каолин или со други неоргански 
материи

4810 [.92 (.10 + .30) + .99]

 17.12.9 Постапки по договор како дел од производството на хартија 
и картон

 17.12.99 Постапки по договор како дел од производството на хартија 
и картон
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 17.2 Предмети од хартија и картон
 17.21 брановидна хартија и картон и амбалажа од хартија и 

картон
 17.21.1 брановидна хартија и картон и амбалажа од хартија и 

картон
 17.21.11 Брановиден картон, во ролни или листови 4808.10
 17.21.12 Вреќи и ќеси од хартија 4819 [.30 + .40]
 17.21.13 Кутии и слична амбалажа од брановидна хартија и картон 4819.10
 17.21.14 Кутии на склопување и слична амбалажа од небрановидна 

хартија и картон
4819.20

 17.21.15 Регистратори и други производи од хартија и картон, за 
канцеларии, продавници и слично

4819 [.50 + .60]

 17.21.9 Постапки по договор како дел од производството на 
брановидна хартија и картон и амбалажа од хартија и 
картон

 17.21.99 Постапки по договор како дел од производството на 
брановидна хартија и картон и амбалажа од хартија и картон

 17.22 Производи од хартија за санитарни и тоалетни потреби на 
домаќинствата

 17.22.1 Хартија и производи од хартија за домаќинствата и за 
тоалетни потреби

 17.22.11 Тоалетна хартија, шамивчиња, ливчиња за отстранување 
на шминка, крпи, прекривки за маса и салфети, од хартија, 
целулозна вата или листови од целулозни влакна

4818 [.10 + .20 + .30]

 17.22.12 Хигенски крпи и тампони, шамивчиња и пелени за бебиња и 
слични санитарни предмети или облека и прибор за облека, 
од хартија, целулозна вата и листови од целулозни влакна

4818 [.50 + .90] + 5601.2 + 
9619 [.30 + .40 + .50 + .71 + 
.75 + .8]

 17.22.13 Послужавници, чинии, вагани, чаши, филџани и слично, од 
хартија и картон

4823.6

 17.22.9  Постапки по договор како дел од производството на 
производи за домаќинствата, санитарни и тоалетни 
производи, од хартија

 17.22.99 Постапки по договор како дел од производството на 
производи за домаќинствата, санитарни и тоалетни 
производи, од хартија

 17.23 Канцелариски материјал од хартија
 17.23.1 Канцелариски материјал од хартија
 17.23.11 Карбон хартија, самокопирачка хартија и друга хартија за 

копирање и пренесување; матрици за умножување и офсет 
плочи, од хартија

4816

 17.23.12 Пликови, дописници, поштенски картички и карти за 
допишување, од хартија или картон; сетови за допишување 
во кутии, кесички, нотеси и слични пакувања, од хартија или 
картон

4817

 17.23.13 Регистри, книговодствени книги, корици за книги, обрасци и 
други канцелариски предмети од хартија или картон

4820

 17.23.14 Друга хартија и картон кој се користи за пишување, печатење 
или други графички намени, печатени, релјефни или дупчени

4823.90.40

 17.23.9 Постапки по договор како дел од производството на 
канцелариски материјал од хартија

 17.23.99 Постапки по договор како дел од производството на 
канцелариски материјал од хартија

 17.24 Ѕидни тапети
 17.24.1 Ѕидни тапети
 17.24.11 Ѕидни тапети и слични облоги од хартија; проѕирна хартија за 

прозорци (витрофании)
4814

 17.24.12 Ѕидни тапети од текстил 5905
 17.24.9 Постапки по договор како дел од производството на ѕидни 

тапети
 17.24.99 Постапки по договор како дел од производството на ѕидни 

тапети
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 17.29 Други предмети од хартија и картон
 17.29.1 Други предмети од хартија и картон
 17.29.11 Етикети од хартија или картон 4821
 17.29.12 Филтер блокови, плочи и табли, од хартиена маса 4812
 17.29.19 Хартија за цигари; вретена, макари, цевчиња и слични 

подлоги; филтер хартија и картон; други предмети од хартија 
и картон, неспоменати на друго место

4813 [.10 + .20] + 4822 
+ 4823 [.20 + .40 + .70 + 
.90.85] + 9505 [.10.90 + .90]

 17.29.9 Постапки по договор како дел од производството на други 
предмети од хартија и картон

 17.29.99 Постапки по договор како дел од производството на други 
предмети од хартија и картон

 18 уСЛугИ ЗА ПЕЧАТЕЊЕ И СНИМАЊЕ
 18.1 услуги за печатење и услуги во врска со печатење
 18.11 услуги за печатење на весници
 18.11.1 услуги за печатење на весници
 18.11.10 Услуги за печатење на весници

Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за печатење весници, списанија и други периодични 
изданија кои излегуваат најмалку четири пати неделно

 18.12 Други услуги за печатење
 18.12.1 Други услуги за печатење
 18.12.11 Услуги за печатење на поштенски марки, таксени марки, 

правни документи, телефонски картички, чекови и други 
хартии од вредност и слично

 18.12.12 Услуги за печатење на рекламни каталози, проспекти, 
постери и друг печатен рекламен материјал

 18.12.13 Печатење на списанија и периодични публикации што 
излегуваат помалку од четири пати неделно

 18.12.14 Услуги за печатење на книги, мапи, хидрографски и слични 
карти (мапи) од сите видови, слики, цртежи и фотографии, 
разгледници

 18.12.15 Услуги за печатење на етикети и привезоци
 18.12.16 Услуги за директно печатење на материјали, освен на хартија

Оваа поткатегорија, исто така, опфаќа:
 -услуги за директно печатење на пластика, стакло, метал,  
дрво, текстил и керамика
 -услуги за печатење на текстил и облека
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -услуги од видот „додека чекате“ што опфаќаат различни 
видови брзи услуги, опфатени во 95.29.19

 18.12.19 Други услуги за печатење, неспоменати на друго место
 18.13 услуги за подготовка на печатење и објавување
 18.13.1 услуги за подготовка на печатење
 18.13.10 Услуги за подготовка на печатење

Оваа поткатегорија опфаќа:
 -словосложување, фотосложување, внесување податоци 
вклучувајќи скенирање и оптичко препознавање знаци, 
услуги на електронско средување
 -услуги на креирање документи, десктоп-издаваштво и други 
слични услуги
 -услуги за подготвување дигитални податоци, на пр., 
подобрување, селекција, поврзување на дигитални податоци
 -услуги за компјутерска доработка на дизајнот, електронска 
обработка на излезните податоци
 -услуги на дигитално поставување
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 -услуги за изработка на плочи за печатење, вклучувајќи 
услуги за поставување на слика и плоча (за обично и офсет-
печатење)
 -услуги за гравирање или редирање цилиндри за гравура
 -услуги за директна обработка на печатарски плочи 
(вклучувајќи фотополимерни плочи)
 -плочи и матрици за услуги на релјефно врежување и 
печатење
 -уметнички изработки, вклучувајќи литографски плочи и 
услуги за подготовка на дрвени блокови

 18.13.2 Печатарски плочи, цилиндри и други втиснати подлоги за 
печатење

 18.13.20 Печатарски плочи, цилиндри и други втиснати подлоги за 
печатење

8442.50

 18.13.3 Помошни услуги поврзани со печатење
 18.13.30 Помошни услуги поврзани со печатење

Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за подготовка на медиуми за презентација на 
информации, на пр., прозрачни фолии за проектори и други 
форми на дигитална презентација
 -услуги за дизајнирање на печатарски производи како, на 
пр., скици, планови, макети и друго

 18.14 Книговезни и слични услуги
 18.14.1 Книговезни и слични услуги
 18.14.10 Книговезни и слични услуги

Оваа поткатегорија опфаќа:
 -книговезни услуги, услуги за склопување, спојување, 
шиење, лепење, споредување, израмнување, украсување, 
златно печатење
 -други графички услуги како што се ставање во калап, 
втиснување или печатење, браилово копирање, 
перфорирање и дупчење, врежување, лакирање и 
ламинирање, средување, набирање
Оваа поткатегорија, исто така, опфаќа:
 -услуги на повторно поврзување

 18.2 услуги за умножување (репродукција) на снимени медиуми
 18.20 услуги за умножување (репродукција) на снимени медиуми
 18.20.1 услуги за умножување (репродукција) на звучни записи
 18.20.10 Услуги за умножување (репродукција) на звучни записи

Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за репродукција од мастер копии на грамофонски 
плочи, компакт дискови - ЦД, ДВД и ленти со музички или 
други звучни записи

 18.20.2 услуги за умножување (репродукција) на видео записи
 18.20.20 Услуги за умножување (репродукција) на видео записи

Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за репродукција од мастер копии на видеоленти и 
ДВД со снимени филмови и други видеозаписи 

 18.20.3 услуги за умножување (репродукција) на софтвер
 18.20.30 Услуги за умножување (репродукција) на софтвер

Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за репродукција од мастер копии на софтвер и 
податоци на секаков вид на дискови и ленти



222 Државен завод за статистика

ШИФРА НАЗИВ
HS/CN 
2015

 19 КОКС И РАФИНИРАНИ НАФТЕНИ ПРОИЗВОДИ
 19.1 Производи од печки за коксирање
 19.10 Производи од печки за коксирање
 19.10.1 Кокс и полукокс од јаглен, лигнит или тресет; ретортен 

јаглен
 19.10.10 Кокс и полукокс од јаглен, лигнит или тресет; ретортен јаглен 2704
 19.10.2 Катран добиен со дестилација на јаглен, лигнит или тресет; 

други минерални катрани
 19.10.20 Катран добиен со дестилација на јаглен, лигнит или тресет; 

други минерални катрани
2706

 19.10.3 Смола и кокс од смола
 19.10.30 Смола и кокс од смола 2708
 19.10.9 Постапки по договор како дел од производството на 

производи од печки за коксирање
 19.10.99 Постапки по договор како дел од производството на 

производи од печки за коксирање
 19.2 Рафинирани нафтени производи
 19.20 Рафинирани нафтени производи
 19.20.1 брикети и слични цврсти горива
 19.20.11 Брикети и слични цврсти горива од камен јаглен 2701.20

Оваа поткатегорија, исто така, опфаќа:
 -палети и брикети од органски фосили

 19.20.12 Брикети и слични цврсти горива од лигнит 2702.20
Оваа поткатегорија, исто така, опфаќа:
 -палети и брикети од органски фосили

 19.20.13 Брикети и слични цврсти горива од тресет 2703
Оваа поткатегорија, исто така, опфаќа:
 -палети и брикети од органски фосили

 19.20.2 Масла за ложење и гасни масла; масла за подмачкување
 19.20.21 Моторен бензин 2710.12 (.4 + .5)
 19.20.22 Авио-бензин 2710.12.31
 19.20.23 Вајт-шпирит 2710.12.21
 19.20.24 Горива за млазни мотори од бензиски тип и керозин 2710 [.12.70 + .19.21]
 19.20.25 Нафта 2710.12 (.1 + .25 + .90)
 19.20.26 Гасни масла 2710.19 (.3 + .4) + 2710.20 

(.11 + 15 + .17 + .19)
 19.20.27 Средни нафтени масла, средни деривати, неспоменати на 

друго место
2710.19 (.1 + .25 + .29)

 19.20.28 Масла за ложење, неспоменати на друго место 2710.19 (.5 + .6) + 2710.20 
(.31 + .35 + .39 + .90)

 19.20.29 Масла за подмачкување; тешки нафтени деривати, 
неспоменати на друго место

2710.19 (.7 + .8 + .9)

 19.20.3 Нафтени гасови и други гасовити јаглеводороди, освен 
природен гас
Оваа категорија не опфаќа:
 -природен гас, опфатен во 06.20.10

 19.20.31 Пропан и бутан, течни 2711 [.12 + .13]
 19.20.32 Етилен, пропилен, бутилен и бутадиен 2711.14
 19.20.39 Други нафтени гасови или гасовити јаглеводороди, освен 

природен гас
2711 [.19 + .29]

Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -природен гас, опфатен во 06.20.10

 19.20.4 Други нафтени производи
 19.20.41 Вазелин; парафин; нафтени и други восоци 2712
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 19.20.42 Нафтен кокс; битумен од нафта и други остатоци од нафтени 
масла

2713

 19.20.9 Постапки по договор како дел од производството на 
рафинирани нафтени производи

 19.20.99 Постапки по договор како дел од производството на 
рафинирани нафтени производи

 20 ХЕМИКАЛИИ И ХЕМИСКИ ПРОИЗВОДИ
 20.1 Основни хемикалии, ѓубрива и азотни соединенија, 

пластики и синтетички каучук, во примарни облици 
 20.11 Индустриски гасови
 20.11.1 Индустриски гасови
 20.11.11 Водород, аргон, ретки гасови, азот и кислород 2804 [.10 + .2 + .30 + .40]
 20.11.12 Јаглендиоксид и други неоргански кислородни соединенија 

на неметали
2811 [.21 + .29 (.10 + .30 + 
.90)]

 20.11.13 Течен и компримиран воздух 2853.00.30
 20.11.9 Постапки по договор како дел од производството на 

индустриски гасови
 20.11.99 Постапки по договор како дел од производството на 

индустриски гасови
 20.12 бои и пигменти
 20.12.1 Оксиди, пероксиди и хидроксиди
 20.12.11 Цинк оксид и пероксид; оксид на титан 2817 + 2823
 20.12.12 Хромни, манганови, оловни и бакарни оксиди и хидроксиди 2819 + 2820 + 2824 + 

2825.50
 20.12.19 Други метални оксиди, пероксиди и хидроксиди 2821 + 2822 + 2825 [.20 + 

.30 + .40 + .60 +.70 + .80 + 

.90]
 20.12.2 Екстракти за штавење или боење; танини и нивни деривати; 

други материјали за боење, неспоменати на друго место
 20.12.21 Синтетички органски материи за боење и препарати 

базирани на нив; синтетички органски производи од видот на 
флуоросцентни проѕирни агенси или луминофори; лакови за 
боење и препарати базирани на нив

3204 + 3205

 20.12.22 Екстракти за штавење од растително потекло; танини и нивни 
соли, етери, естри и други деривати; средства за боење од 
растително или животинско потекло

3201 + 3203

Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -соединенија на жива, хемиски недефинирани, опфатени во 
20.13.52

 20.12.23 Синтетички органски материи за штавење; неоргански 
материи за штавење; препарати за штавење; ензимски 
препарати за претштавење

3202

 20.12.24 Материи за боење, неспоменати на друго место; неоргански 
производи што се употребуваат како луминофори

3206

 20.12.9 Постапки по договор како дел од производството на бои и 
пигменти

 20.12.99 Постапки по договор како дел од производството на бои и 
пигменти

 20.13 Други неоргански основни хемикалии
 20.13.1 Збогатен уран и плутониум; осиромашен уран и ториум; 

други радиоактивни елементи
 20.13.11 Збогатен уран и плутониум и нивни соединенија 2844.20
 20.13.12 Осиромашен уран и ториум и нивни соединенија 2844.30
 20.13.13 Други радиоактивни елементи и изотопи и нивни 

соединенија; легури, дисперзии, керамички производи 
и мешавини што ги содржат овие елементи, изотопи или 
соединенија

2844.40

 20.13.14 Горивни елементи (патрони), неозрачени, за нуклеарни 
реактори

8401.30
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 20.13.2 Хемиски елементи, неспоменати на друго место; 
неоргански киселини и соединенија

 20.13.21 Неметали 2801 + 2802 + 2803 + 2804 
[.50 + .6 + .70 + .80 + .90]

 20.13.22 Халогени или сулфурни соединенија на неметали 2812 + 2813
 20.13.23 Алкални или земноалкални метали; ретки земјени метали, 

скандиум и итриум; жива
2805

 20.13.24 Хлороводород; олеум; дифосфорен пентооксид; други 
неоргански киселини; силикони и сулфурен диоксид

2806 + 2807 + 2809 + 2810 
+ 2811 [.1 + .22 + .29.05]

 20.13.25 Оксиди, хидроксиди и пероксиди;  хидразини и 
хидроксиламини и нивни неоргански соли

2815 + 2816 + 2818.30 + 
2825.10

 20.13.3 Метални халогенати; хипохлорити; хлорати и перхлорати 
 20.13.31 Метални халогенати 2826 + 2827 [.20 + .3 + .4 + 

.5 + .60]
 20.13.32 Хипохлорити, хлорати и перхлорати 2828 + 2829
 20.13.4 Сулфиди, сулфати; нитрати, фосфати и карбонати
 20.13.41 Сулфиди, сулфити и сулфати 2830 + 2831 + 2832 + 2833

Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -соединенија на жива, хемиски недефинирани, опфатени во 
20.13.52

 20.13.42 Фосфинати, фосфонати, фосфати, полифосфати и нитрати, 
освен од калиум

2834.29 + 2835

Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -соединенија на жива, хемиски недефинирани, опфатени во 
20.13.52
 -калиум нитрат, опфатен во 20.15.76

 20.13.43 Карбонати 2836
 20.13.5 Соли на други метали
 20.13.51 Соли на оксиметални или пероксиметални киселини; 

колоидни благородни метали
2841 + 2843

 20.13.52 Неоргански соединенија, неспоменати на друго место, 
вклучувајќи дестилирана вода; амалгами, освен од 
благородни метали

2852 + 2853.00 (.10 + .50 
+ .90)

Оваа поткатегорија, исто така, опфаќа:
 -соединенија на жива, хемиски дефинирани и  хемиски 
недефинирани
 -дестилирана вода
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -амалгами од благородни метали, опфатени во 20.13.51

 20.13.6 Други основни неоргански хемикалии, неспоменати на 
друго место

 20.13.61 Изотопи, неспоменати на друго место и нивни соединенија 
(вклучувајќи тешка вода)

2845

Оваа поткатегорија, исто така, опфаќа:
 -тешка вода

 20.13.62 Цијаниди, оксиди на цијаниди и комплексни цијаниди; 
фулминати, цијанати и тиоцијанати; силикати; борати; 
перборати; други соли на неоргански или перокси киселини

2837 + 2839 + 2840 + 2842

Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -соединенија на жива, хемиски недефинирани, опфатени во 
20.13.52

 20.13.63 Водороден пероксид 2847
 20.13.64 Фосфиди, карбиди, хидриди, нитриди, азиди, силициди и 

бориди
2848  + 2849 + 2850

Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -соединенија на жива, хемиски недефинирани, опфатени во 
20.13.52

 20.13.65 Соединенија на ретки земјени метали, итриум и скандиум 2846
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 20.13.66 Сулфур, освен сублимиран сулфур, таложен и колоиден 
сулфур

2503.00.90

 20.13.67 Пржени железни пирити 2601.20
 20.13.68 Пиезоелектричен кварц; други синтетички или 

реконструирани благородни или полублагородни камења, 
необработени

7104 [.10 + .20]

 20.13.9 Постапки по договор како дел од производството на други 
неоргански основни хемикалии

 20.13.99 Постапки по договор како дел од производството на други 
неоргански основни хемикалии

 20.14 Други органски основни хемикалии
 20.14.1 Јаглеводороди и нивни деривати
 20.14.11 Ациклични јаглеводороди 2901
 20.14.12 Циклични јаглеводороди 2902
 20.14.13 Хлорирани деривати на ациклични јаглеводороди 2903 [.1 + .2]
 20.14.14 Сулфонирани, нитрирани или нитрозирани деривати на 

јаглеводороди, халогенирани или нехалогенирани
2904

 20.14.19 Други деривати на јаглеводороди 2903 [.3 + .7 + .8 + .9]
 20.14.2 Алкохоли, феноли, фенолалкохоли и нивни халогенирани, 

сулфонирани, нитрирани или нитрозирани деривати; 
индустриски масни алкохоли

 20.14.21 Индустриски масни алкохоли 3823.70
 20.14.22 Монохидроксилни алкохоли 2905 [.1 + .2]
 20.14.23 Диоли, полиалкохоли, циклични алкохоли и нивни деривати 2905 [.3 + .4 + .5] + 2906
 20.14.24 Феноли; фенолни алкохоли и фенолни деривати 2907 + 2908
 20.14.3 Индустриски монокарбонски масни киселини; карбонски 

киселини и нивни деривати
 20.14.31 Индустриски монокарбонски масни киселини; кисели масла 

од рафинирање
3823.1

 20.14.32 Заситени ациклични монокарбонски киселини и нивни 
деривати

2915

 20.14.33 Незаситени  монокарбоксилни, циклански, цикленски или 
циклотерпенски ациклични поликарбоксилни киселини и 
нивни деривати

2916 + 2917 [.1 + .20]

 20.14.34 Ароматични поликарбоксилни и карбоксилни киселини со 
дополнителна кислородна функција, нивни деривати, освен 
салицилна киселина и нејзини соли

2917.3 + 2918 [.1 + .29 + .30 
+ .9]

Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -салицилна киселина и нејзини соли, опфатена во 21.10.10

 20.14.4 Органски соединенија со азотни функции
 20.14.41 Соединенија со амино функција 2921
 20.14.42 Амино соединенија со кислородна функција, освен лизинска 

и глутаминска киселина
2922 [.1+ .2 + .3 + .43 + .44 
+ .49 + .50]

Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -лизинска и глутаминска киселина, опфатена во 21.10.20

 20.14.43 Уреини; соединенија со јагленородна функција, соединенија 
со нитрилна функција; нивни деривати

2924.21 + 2925 + 2926

 20.14.44 Соединенија со други азотни функции 2927 + 2928 + 2929
 20.14.5 Органски сулфурни соединенија и други органско-

неоргански соединенија; хетероциклични соединенија, 
неспоменати на друго место

 20.14.51 Органски сулфурни соединенија и други органско-неоргански 
соединенија

2930 + 2931

 20.14.52 Хетероциклични соединенија, неспоменати на друго место; 
нуклеински киселини и нивни соли

2932 [.1 + .9] + 2933 [.29 + 
.3 + .4 + .61 + .7 + .9] + 2934 
[.10 + .20 + .9]
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Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -соединенија на жива, хемиски недефинирани, опфатени во 
20.13.52

 20.14.53 Естри на фосфорна киселина и нејзини соли или 
естри на други неоргански киселини (освен естри на 
водородхалогениди) и нивни соли; нивни халогенирани, 
сулфонирани, нитрирани или нитрозирани деривати

2919 + 2920

 20.14.6 Етери, органски пероксиди, епоксиди, ацетали и 
полуацетали; други органски соединенија

 20.14.61 Соединенија со алдехидна функција 2912 + 2913
 20.14.62 Соединенија со кетонска и хинонска функција 2914
 20.14.63 Етери, органски пероксиди, епоксиди, ацетали и полуацетали 

и нивни деривати
2909 + 2910 + 2911

 20.14.64 Ензими и други органски соединенија, неспоменати на друго 
место

2942 + 3507

 20.14.7 Разновидни основни органски хемиски производи
 20.14.71 Деривати од растително потекло и производи од смола 3802.90 + 3803 + 3805 + 

3806 + 3807
 20.14.72 Дрвен јаглен 4402
 20.14.73 Масла и други производи од дестилација на катран од камен 

јаглен на висока температура и слични производи
2707

 20.14.74 Неденатуриран етил алкохол, со волумен на содржина на 
алкохол од 80% или повеќе

2207.10

 20.14.75 Етил алкохол и други алкохоли, со која било јачина, 
денатурирани

2207.20

 20.14.8 Остаточни лужини од производството на дрвна целулоза, 
освен тал-масло
Оваа  категорија не опфаќа:
 -тал-масло, опфатено во 20.14.71

 20.14.80  Остаточни лужини од производството на дрвна целулоза, 
освен тал-масло

3804

Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -тал-масло, опфатено во 20.14.71

 20.14.9 Постапки по договор како дел од производството на други 
органски основни хемикалии

 20.14.99 Постапки по договор како дел од производството на други 
органски основни хемикалии

 20.15 Вештачки ѓубрива и азотни соединенија
 20.15.1 Азотна киселина; сулфонитритна киселина; амонијак
 20.15.10 Азотна киселина; сулфонитритна киселина; амонијак 2808 + 2814 + 2836.99.17
 20.15.2 Амониум хлорид; нитрити
 20.15.20 Амониум хлорид; нитрити 2827.10 + 2834.10
 20.15.3 Азотни минерални или хемиски ѓубрива
 20.15.31 Уреа 3102.10

Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -мешавина на уреа и амониум нитрат, опфатени во 20.15.36

 20.15.32 Амониум сулфат 3102.21
 20.15.33 Амониум нитрат 3102.30
 20.15.34 Двојни соли и мешавини на калциум нитрат и амониум 

нитрат
3102.60

 20.15.35 Мешавини на амониум нитрат со калциум карбонат или 
други неоргански неѓубриви материи

3102.40

Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -мешавина на уреа и амониум нитрат, опфатени во 20.15.36

 20.15.36 Мешавина на уреа и амониум нитрат 3102.80
 20.15.39 Други азотни ѓубрива и мешавини, неспоменати на друго 

место
3102 [.29 + .90]
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Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -мешавина на уреа и амониум нитрат, опфатени во 20.15.36

 20.15.4 Фосфатни минерални или хемиски ѓубрива
 20.15.41 Суперфосфати 3103.10
 20.15.49 Други фосфатни ѓубрива 3103.90
 20.15.5 Калиеви минерални или хемиски ѓубрива
 20.15.51 Калиум хлорид (нишадор) 3104.20
 20.15.52 Калиум сулфат 3104.30
 20.15.59 Други калиумови ѓубрива 3104.90
 20.15.6 Натриум нитрат
 20.15.60 Натриум нитрат 3102.50
 20.15.7 Ѓубрива, неспоменати на друго место
 20.15.71 Ѓубрива кои содржат азот, фосфор и калиум 3105.20
 20.15.72 Диамониум хидрогенортофосфат (диамониум фосфат) 3105.30
 20.15.73 Моноамониум фосфат 3105.40
 20.15.74 Ѓубрива кои содржат азот и фосфор 3105.5
 20.15.75 Ѓубрива кои содржат фосфор и калиум 3105.60
 20.15.76 Калиум нитрат 2834.21
 20.15.79 Минерални или хемиски ѓубрива кои содржат најмалку две 

ѓубривни состојки (азот, фосфор, калиум), неспоменати на 
друго место

3105 [.10 + .90]

 20.15.8 Ѓубрива од животинско или растително потекло, 
неспоменати на друго место

 20.15.80 Ѓубрива од животинско или растително потекло, 
неспоменати на друго место

2530.90 + 2703 + 3101

Оваа поткатегорија, исто така, опфаќа:
 -саксиска земја со тресет како главна состојка
 -саксиска земја со мешавина на природна земја, песок, глина 
и минерали

 20.15.9 Постапки по договор како дел од производството на 
вештачки ѓубрива и азотни соединенија

 20.15.99 Постапки по договор како дел од производството на 
вештачки ѓубрива и азотни соединенија

 20.16 Пластични маси во примарни облици
 20.16.1 Полимери на етилен, во примарни облици
 20.16.10 Полимери на етилен, во примарни облици 3901
 20.16.2 Полимери на стирен, во примарни облици
 20.16.20 Полимери на стирен, во примарни облици 3903
 20.16.3 Полимери на винилхлорид и на други халогенирани 

олефини, во примарни облици
 20.16.30 Полимери на винилхлорид и на други халогенирани 

олефини, во примарни облици
3904

 20.16.4 Полиацетали, други полиетери и епоксидни смоли, во 
примарни облици; поликарбонати, алкидни смоли, 
полиалил естри и други полиестри, во примарни облици

 20.16.40 Полиацетали, други полиетери и епоксидни смоли, во 
примарни облици; поликарбонати, алкидни смоли, полиалил 
естри и други полиестри, во примарни облици

3907

 20.16.5 Други пластични маси, во примарни облици; изменувачи на 
јони

 20.16.51 Полимери на пропилен или  други олефини, во примарни 
облици

3902

 20.16.52 Полимери на винил ацетат или на други винил естри и други 
винил полимери, во примарни облици

3905

 20.16.53 Акрилни полимери, во примарни облици 3906
 20.16.54 Полиамиди, во примарни облици 3908
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 20.16.55 Уреа смоли, тиоуреа смоли и меламински смоли, во 
примарни облици

3909 [.10 + .20]

 20.16.56 Други амино-смоли, фенолни смоли и полиуретани, во 
примарни облици

3909 [.30 + .40 + .50]

 20.16.57 Силикони, во примарни облици 3910
 20.16.59 Други пластични маси, во примарни облици, неспоменати на 

друго место
3911 + 3912 + 3913 + 3914

 20.16.9 Постапки по договор како дел од производството на 
пластични маси, во примарни облици

 20.16.99 Постапки по договор како дел од производството на 
пластични маси, во примарни облици

 20.17 Синтетички каучук, во примарни облици
 20.17.1 Синтетички каучук, во примарни облици
 20.17.10 Синтетички каучук, во примарни облици 4002
 20.17.9 Постапки по договор како дел од производството на 

синтетички каучук, во примарни облици
 20.17.99 Постапки по договор како дел од производството на 

синтетички каучук, во примарни облици
 20.2 Пестициди и други агрохемиски производи
 20.20 Пестициди и други агрохемиски производи
 20.20.1 Пестициди и други агрохемиски производи
 20.20.11 Инсектициди 3808.91

Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -опасни пестициди, опфатени во 20.20.16

 20.20.12 Хербициди 3808.93 (.1 + .2)
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -опасни пестициди, опфатени во 20.20.16

 20.20.13 Средства против 'ртење и средства за регулирање на 
растењето на растенијата (плевели)

3808.93 (.30 + .90)

Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -опасни пестициди, опфатени во 20.20.16

 20.20.14 Дезинфектанти 3808.94
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -опасни пестициди, опфатени во 20.20.16

 20.20.15 Фунгициди 3808.92
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -опасни пестициди, опфатени во 20.20.16

 20.20.16 Опасни пестициди 3808.50
 20.20.19 Други пестициди и други агрохемиски производи 3808.99
 20.20.9 Постапки по договор како дел од производството на 

пестициди и други агрохемиски производи
 20.20.99 Постапки по договор како дел од производството на 

пестициди и други агрохемиски производи
 20.3 бои, лакови и слични премази, печатарско мастило и 

китови
 20.30 бои, лакови и слични премази, печатарско мастило и 

китови
 20.30.1 бои и лакови врз основа на полимери                                                                                                                                         

                                                                                      
 20.30.11 Бои и лакови врз основа на акрилни и винилни полимери, во 

воден медиум
3209

 20.30.12 Бои и лакови врз база на полиестри, акрилни или винилни 
полимери, во неводен медиум; раствори

3208
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 20.30.2 Други бои и лакови и слични производи; бои за уметничко 
сликарство и печатарски бои

 20.30.21 Подготвени пигменти, опацифиенти (средства за одбивање 
на светлината) и бои, стаклести емајли и глазури, енгоби 
(превлаки), течни керамички лакови и слични препарати; 
порозно стакло

3207

 20.30.22 Други бои и лакови; приготвени сикативи (средства за 
сушење)

3210 + 3211 + 3212 + 3214 
+ 3814

 20.30.23 Бои за уметничко сликарство, настава или за цртање плакати, 
бои за нијансирање, бои за разонода и забава и слично

3213

 20.30.24 Печатарски бои 3215.1
 20.30.9 Постапки по договор како дел од производството на бои, 

лакови и слични премачкувачки средства, печатарски бои и 
китови

 20.30.99 Постапки по договор како дел од производството на бои, 
лакови и слични премачкувачки средства, печатарски бои и 
китови

 20.4 Сапун и детергенти, препарати за чистење и полирање, 
парфеми и тоалетни препарати                                                                                                    

 20.41 Сапуни и детергенти, препарати за чистење и полирање
 20.41.1 глицерин
 20.41.10 Глицерин 1520
 20.41.2 Органски површински активни средства, освен сапун

Оваа категорија не опфаќа:
 -сапун, опфатен во 20.41.31
 -тоалетен сапун, опфатен во 20.42.19

 20.41.20 Органски површински активни средства, освен сапун 3402.1
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -сапун, опфатен во 20.41.31
 -тоалетен сапун, опфатен во 20.42.19

 20.41.3 Сапун, препарати за перење и чистење
 20.41.31 Сапун и органски површински активни производи и 

препарати кои се користат како сапун; хартија, вата, филц и 
неткаен текстил, импрегнирани или премачкани со сапун или 
детергент

3401 [.19 + .20]

 20.41.32 Детергенти и препарати за перење 3402 [.20 + .90]
 20.41.4 Миризливи препарати и восоци
 20.41.41 Препарати за парфимирање и дезодорирање на простории 3307.4
 20.41.42 Вештачки и приготвени восоци 3404
 20.41.43 Политури и кремови за обувки, мебел, подови, каросерии, 

стакло или метал
3405 [.10 + .20 + .30 + .90]

 20.41.44 Пасти, прашоци и други препарати за чистење 3405.40
 20.41.9 Постапки по договор како дел од производството на сапуни 

и детергенти, препарати за чистење и полирање
 20.41.99 Постапки по договор како дел од производството на сапуни и 

детергенти, препарати за чистење и полирање
 20.42 Парфеми и тоалетни препарати
 20.42.1 Парфеми и тоалетни препарати
 20.42.11 Парфеми и тоалетни води 3303
 20.42.12 Производи за шминкање на усни и очи 3304 [.10 + .20]
 20.42.13 Производи за маникир и педикир 3304.30
 20.42.14 Пудри за козметичка и тоалетна употреба 3304.91
 20.42.15 Декоративна козметика и препарати за нега на кожата 

(вклучувајќи препарати за сончање), неспоменати на друго 
место

3304.99
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Оваа поткатегорија, исто така, опфаќа:
 -препарати за сончање

 20.42.16 Шампони, лакови за коса, препарати за трајно кадросување 
или исправање на коса

3305 [.10 +.20 + .30]

 20.42.17 Лосиони и други препарати за коса, неспоменати на друго 
место

3305.90

 20.42.18 Препарати за хигиена на устата и забите (вклучувајќи ги и 
препаратите за зацврстување на вилици), конец за чистење 
на заби 

3306

Оваа поткатегорија, исто така, опфаќа:
 -пасти и прашоци за зацврстување вештачки вилици

 20.42.19 Препарати за бричење; дезодоранси и антиперспиранти, 
препарати за капење; други парфимериски, козметички или 
тоалетни препарати, неспоменати на друго место

3307 [.10 + .20 + .30 + .90] + 
3401 [.11 + .30]

 20.42.9 Постапки по договор како дел од производството на 
парфеми и тоалетни препарати

 20.42.99 Постапки по договор како дел од производството на парфеми 
и тоалетни препарати

 20.5 Други хемиски производи
 20.51 Експлозиви
 20.51.1 Подготвени експлозиви; сигурносни (бавногоречки) 

штапини; детонирачки штапини; ударни или експлозивни 
каписли; запалки; електрични детонатори; пиротехнички 
производи за огномет

 20.51.11 Барут и подготвени експлозиви 3601 + 3602
 20.51.12 Сигурносни (бавногоречки) штапини; детонирачки штапини; 

каписли; запалки; електрични детонатори
3603

 20.51.13 Пиротехнички производи за огномет 3604.10
 20.51.14 Сигнални ракети, градобијни ракети, ракети за сигнализација 

и за магла и други пиротехнички производи, освен за 
огномети

3604.90

Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -пиротехнички производи за огномет, опфатени во 20.51.13

 20.51.2 Кибрити
 20.51.20 Кибрити 3605
 20.51.9 Постапки по договор како дел од производството на 

експлозиви
 20.51.99 Постапки по договор како дел од производството на 

експлозиви
 20.52 Лепила
 20.52.1 Лепила
 20.52.10 Лепила 3501.90.10 + 3503.00.80 + 

3505.20 + 3506
 20.52.9 Постапки по договор како дел од производството на лепила
 20.52.99 Постапки по договор како дел од производството на лепила
 20.53 Етерични масла
 20.53.1 Етерични масла
 20.53.10 Етерични масла 3301 + 3302
 20.53.9 Постапки по договор како дел од производството на 

етерични масла
 20.53.99 Постапки по договор како дел од производството на 

етерични масла
 20.59 Други хемиски производи, неспоменати на друго место
 20.59.1 Фотографски плочи и филмови, саморазвивачки 

филмови; хемиски препарати и неизмешани производи за 
фотографска употреба

 20.59.11 Фотографски плочи и филмови, саморазвивачки филмови, 
осетливи, неекспонирани; фотохартија

3701+ 3702 + 3703
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 20.59.12 Фотографски емулзии осетливи на светлина; хемиски 
препарати за фотографска употреба, неспоменати на друго 
место

3707

 20.59.2 Хемиски модификувани животински и растителни масти и 
масла; мешавини на животински или растителни масти и 
масла, несоодветни за човечка исхрани

 20.59.20 Хемиски модификувани животински и растителни масти и 
масла; мешавини на животински или растителни масти и 
масла, несоодветни за човечка исхрана

1518

 20.59.3 Мастила и тушеви за пишување и цртање и други мастила
 20.59.30 Мастила и тушеви за пишување и цртање и други мастила 3215.90
 20.59.4 Препарати за подмачкување; адитиви; антифриз 
 20.59.41 Препарати за подмачкување 3403
 20.59.42 Антидетонаторски препарати; адитиви за минерални масла и 

слични производи
3811

 20.59.43 Течности за хидраулични сопирачки; антифриз и препарати 
за одмрзнување

3819 + 3820

 20.59.5 Разновидни хемиски производи
 20.59.51 Пептони и други протеински супстанции и нивни деривати, 

неспоменати на друго место; прав од животинска кожа  
3504

Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -соединенија на жива, хемиски недефинирани, опфатени во 
20.13.52

 20.59.52 Смеси за моделирање; восоци за забна протетика и 
други препарати за употреба во забарството врз база 
на гипс; препарати и полнења за апарати за гаснење 
пожар; подготвени подлоги за развој на микроорганизми; 
дијагностички и лабораториски реагенси, неспоменати на 
друго место

3407 + 3813 + 3821 + 3822

 20.59.53 Хемиски елементи во форма на дискови, плочки и хемиски 
соединенија прилагодени за употреба во електрониката

3818

 20.59.54 Активен јаглен 3802.10
 20.59.55 Средства за доработка, носачи на бои кои служат за 

забрзување на бојосувањето или за фиксирање на материите 
за бојосување и други производи и препарати

3809

 20.59.56 Препарати за површинска обработка на метали; 
подготвени забрзувачи на вулканизација; акцелератори, 
сложени пластификатори, стабилизатори за гума и 
пластика; катализатори, мешани алкилбензени и мешани 
алкилнафталени, неспоменати на друго место

3810 + 3812 + 3815 + 3817

 20.59.57 Подготвени сврзувачки средства за леарски калапи или јадра; 
хемиски производи

3824 [.10 + .30 + .40 + .60 + 
.90.30]

 20.59.58 Биодизел 3826
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -чист биодизел, вклучувајќи и синтетички дизел, без оглед на 
процесот на производство

 20.59.59 Други разновидни хемиски производи, неспоменати на друго 
место

3824 [.7 +.8 + .90 (.1 + .2 + 
.45 + .50 + .55  + .6 + .7 + .8 
+ .9)]

Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -соединенија на жива, хемиски недефинирани, опфатени во 
20.13.52

 20.59.6  Желатин и деривати од желатин, вклучувајќи албумин од 
млеко
Оваа категорија, исто така, опфаќа:
 -албумин од млеко

 20.59.60  Желатин и деривати од желатин, вклучувајќи албумин од 
млеко

3501.90.90 + 3502 [.20 + 
.90] + 3503.00.10
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Оваа поткатегорија, исто така, опфаќа:
 -албумин од млеко

 20.59.9 Постапки по договор како дел од производството на други 
хемиски производи, неспоменати на друго место

 20.59.99 Постапки по договор како дел од производството на други 
хемиски производи, неспоменати на друго место

 20.6 Вештачки  и синтетички влакна
 20.60 Вештачки  и синтетички влакна
 20.60.1 Синтетички влакна
 20.60.11 Кабли и сечени синтетички влакна, невлачени и нечешлани 5501 + 5503
 20.60.12 Предива од синтетички филаменти со голема јачина, од 

полиамид и полиестер
5402 [.1 + .20]

 20.60.13 Предива од други синтетички филаменти, едножични 5402 [.3+ .4 + .5]
 20.60.14 Синтетички монофиламенти; ленти и слично, од синтетички 

текстилни материјали
5404

 20.60.2 Вештачки влакна
 20.60.21 Кабли и сечени вештачки влакна, невлачени и нечешлани 5502 + 5504
 20.60.22 Предиво од вештачки филаменти од вискоза, со голема 

јачина
5403.10

 20.60.23 Друго предиво од вештачки филаменти, едножично 5403.3
 20.60.24 Вештачки монофиламенти; ленти и слично од вештачки 

текстилни материјали
5405

 20.60.9 Постапки по договор како дел од производството на 
синтетички и вештачки влакна

 20.60.99 Постапки по договор како дел од производството на 
синтетички и вештачки влакна

 21 ОСНОВНИ ФАРМАЦЕВТСКИ ПРОИЗВОДИ И ФАРМАЦЕВТСКИ 
ПРЕПАРАТИ

 21.1 Основни фармацевтски производи
 21.10 Основни фармацевтски производи
 21.10.1 Салицилна киселина, О-ацетисалицилна киселина, нивни 

соли и естери
 21.10.10 Салицилна киселина, О-ацетисалицилна киселина, нивни 

соли и естери
2918 [.21 + .22 + .23]

 21.10.2 Лизин, глутаминска киселина и нивни соли; квартерни 
амониумови соли и хидроксиди; фосфоаминолипиди; 
амиди и нивни деривати и соли

 21.10.20 Лизин, глутаминска киселина и нивни соли; квартерни 
амониумови соли и хидроксиди; фосфоаминолипиди; амиди 
и нивни деривати и соли

2922 [.41 + .42] + 2923 + 
2924 [.1 + .23 + .24 + .29]

 21.10.3 Лактони, неспоменати на друго место, хетероциклични 
соединенија само со хетероатом или хетероатоми на азот 
кои во структурата содржат некондензиран пиразолов 
прстен, пиримидинов прстен, пиперазинов прстен, 
некондензиран триазинов прстен или фенотиазинов прстен; 
хидантоин и негови деривати; сулфонамиди

 21.10.31 Лактони, неспоменати на друго место, хетероциклични 
соединенија само со хетероатом или хетероатоми на азот кои 
во структурата содржат некондензиран пиразолов прстен, 
пиримидинов прстен, пиперазинов прстен, некондензиран 
триазинов или фенотиазинов прстен; хидантоин и негови 
деривати

2932.20 + 2933 [.1 + .21 + .5 
+ .69] + 2934.30

 21.10.32 Сулфонамиди 2935
 21.10.4 Шеќери, хемиски чисти, неспоменати на друго место; 

шеќерни етери и естри и нивни соли, неспоменати на друго 
место

 21.10.40 Шеќери, хемиски чисти, неспоменати на друго место; 
шеќерни етери и естри и нивни соли, неспоменати на друго 
место

2940
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 21.10.5 Провитамини, витамини и хормони; гликоѕиди и 
растителни алкалоиди и нивни деривати; антибиотици

 21.10.51 Провитамини, витамини и нивни деривати 2936
 21.10.52 Хормони и нивни деривати; други стероиди кои примарно се 

користат како хормони
2937

 21.10.53 Гликоѕиди, растителни алкалоиди, нивни соли, етери, естри и 
други деривати

2938 + 2939

 21.10.54 Антибиотици 2941
 21.10.6  Жлезди и други органи; нивни екстракти и други материи 

од човечко или животинско потекло, неспоменати на друго 
место

 21.10.60  Жлезди и други органи; нивни екстракти и други материи 
од човечко или животинско потекло, неспоменати на друго 
место

3001 + 3002.90

 21.10.9 Постапки по договор како дел од производството на 
основни фармацевтски производи

 21.10.99 Постапки по договор како дел од производството на основни 
фармацевтски производи

 21.2 Фармацевтски препарати
 21.20 Фармацевтски препарати
 21.20.1 Лекови
 21.20.11 Лекови кои содржат пеницилин или други антибиотици 3003 [.10 + .20] + 3004 [.10 

+ .20]
 21.20.12 Лекови кои содржат хормони, но не и антибиотици 3003.3 + 3004.3
 21.20.13 Лекови кои содржат алкалоиди или нивни деривати, но не 

хормони или антибиотици
3003 [.40 + .90] + 3004 [.40 
+ .50 + .90]

 21.20.2 Други фармацевтски препарати
 21.20.21 Антисеруми и вакцини 3002 [.10 + .20 + .30]
 21.20.22 Хемиски средства за контрацепција врз база на хормони и 

спермициди
3006.60

 21.20.23 Дијагностички реагенси и други фармацевтски препарати 3006 [.20 + .30] + 3822
 21.20.24 Лепливи завои, хируршки кетгут и слични материјали; кутии 

за прва помош
3005 + 3006 [.10.10 + .50]

 21.20.9 Постапки по договор како дел од производството на 
фармацевтски препарати

 21.20.99 Постапки по договор како дел од производството на 
фармацевтски препарати

 22 ПРОИЗВОДИ ОД гуМА И ПЛАСТИЧНИ МАСИ
 22.1 Производи од гума
 22.11 Внатрешни и надворешни гуми за возила; протектирани 

надворешни гуми 
 22.11.1 Нови внатрешни и надворешни гуми
 22.11.11 Нови надворешни пневматски гуми за моторни возила 4011.10
 22.11.12 Нови надворешни пневматски  гуми за мотоцикли и 

велосипеди
4011 [.40 + .50]

 22.11.13 Нови надворешни пневматски гуми за автобуси, камиони или 
авиони

4011 [.20 + .30]

 22.11.14 Надворешни гуми за земјоделски возила; други нови 
надворешни пневматски гуми

4011 [.6 + .9]

 22.11.15 Внатрешни гуми, полни гуми или гуми со воздушни комори, 
заменливи гумени делови на надворешни гуми

4012.90 + 4013

 22.11.16 Профилирани ленти со шари за протектирање на 
надворешни гуми

4006.10

 22.11.2 Протектирани надворешни пневматски гуми
 22.11.20 Протектирани надворешни пневматски гуми 4012.1
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 22.11.9 Постапки по договор како дел од производство на 
надворешни и внатрешни гуми; протектирање на 
надворешни гуми

 22.11.99 Постапки по договор како дел од производство на 
надворешни и внатрешни гуми; протектирање на 
надворешни гуми

 22.19 Други производи од гума
 22.19.1 Регенерирана гума во примарни форми или во форма на 

плочи, листови или ленти
 22.19.10 Регенерирана гума во примарни форми или во форма на 

плочи, листови или ленти
4003

 22.19.2 Невулканизирана гума и производи од невулканизирана 
гума; вулканизирана гума, освен тврда гума, во јажиња, 
ленти, плочи, листови, прачки, цевки и профили

 22.19.20 Невулканизирана гума и производи од невулканизирана 
гума; вулканизирана гума, освен тврда гума, во јажиња, 
ленти, плочи, листови, прачки, цевки и профили

4005 + 4006.90 + 4007 + 
4008

 22.19.3 Цевки и црева од вулканизирана гума, освен од тврда гума
 22.19.30 Цевки и црева од вулканизирана гума, освен од тврда гума 4009
 22.19.4 Погонски или трансмисиони ремени и транспортни ленти 

од вулканизирана гума
 22.19.40 Погонски или трансмисиони ремени и транспортни ленти од 

вулканизирана гума
4010

 22.19.5 гумирани текстилни производи, освен од гумен корд
Оваа категорија не опфаќа:
 -ткаенини од гумен корд, опфатени во 13.96.15

 22.19.50 Гумирани текстилни производи, освен од гумен корд 5906
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -ткаенини од гумен корд, опфатени во 13.96.15

 22.19.6 Предмети и прибор за облека од вулканизирана гума, освен 
од тврда гума

 22.19.60 Предмети и прибор за облека од вулканизирана гума, освен 
од тврда гума

4015 + 6506.91

 22.19.7 Производи од вулканизирана гума, неспоменати на друго 
место; тврда гума; производи од тврда гума

 22.19.71 Хигиенски и фармацевтски производи (вклучувајќи цуцли), 
од вулканизирана гума, освен од тврда гума

4014

Оваа поткатегорија, исто така, опфаќа:
 -цуцли

 22.19.72 Подни покривки и простирки од вулканизирана гума, освен 
од пенаста гума

4016.91

 22.19.73 Други производи од вулканизирана гума, неспоменати на 
друго место; тврда гума во сите облици и производи од 
тврда гума; подни покривки и простирки, од вулканизирана 
пенаста гума

4016 [.10 + .92. + .93 + 
.94 + .95 + .99] + 4017 + 
6406.20.10 + 9615 [.11 + 
.90]

Оваа поткатегорија, исто така, опфаќа:
 -гумени делови на обувки (на пр., ѓонови и топуци)

 22.19.9 Постапки по договор како дел од производството на други 
производи од гума

 22.19.99 Постапки по договор како дел од производството на други 
производи од гума

 22.2 Производи од пластични маси
 22.21 Плочи, листови, цевки и профили од пластични маси
 22.21.1 Монофиламенти со пречник поголем од 1 mm, прачки 

стапови и профилни форми од пластични маси
 22.21.10 Монофиламенти со пречник поголем од 1 mm, прачки 

стапови и профилни форми од пластични маси
3916
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 22.21.2 Цевки и црева и прибор за нив, од пластични маси
 22.21.21 Вештачки црева од зацврснати протеини или од целулозни 

материјали; цевки и црева, крути, од пластични маси
3917 [.10 + .2]

 22.21.29 Други цевки и  црева и прибор за нив, од пластични маси 3917 [.3 + .40]
 22.21.3 Плочи, листови, филмови, фолии и ленти од пластични 

маси, незајакнати или слично, комбинирани со други 
материјали

 22.21.30 Плочи, листови, филмови, фолии и ленти од пластични маси, 
незајакнати или слично, комбинирани со други материјали

3920

 22.21.4 Други плочи, листови, филмови, фолии и ленти, од 
пластични маси

 22.21.41 Други плочи, листови, филмови, фолии и ленти, од пластични 
маси со клеточна структура

3921.1

 22.21.42 Други плочи, листови, филмови, фолии и ленти, од пластични 
маси, освен со клеточна структура

3921.90

 22.21.9 Постапки по договор како дел од производството на плочи, 
листови, цевки и профили од пластични маси

 22.21.99 Постапки по договор како дел од производството на плочи, 
листови, цевки и профили од пластични маси

 22.22 Амбалажа од пластични маси
 22.22.1 Амбалажа од пластични маси
 22.22.11 Вреќи и кеси (вклучувајќи конусни) од полимери на етилен 3923.21

Оваа поткатегорија, исто така, опфаќа:
 -конусни вреќи и кеси

 22.22.12 Вреќи и ќеси (вклучувајќи конусни) од други пластични маси, 
освен од полимери на етилен

3923.29

Оваа поткатегорија, исто така, опфаќа:
 -конусни вреќи и кеси

 22.22.13 Кутии, сандаци, гајби и слични производи од пластични маси 3923.10
 22.22.14 Балони, шишиња и слични производи од пластични маси 3923.30
 22.22.19 Друга амбалажа од пластични маси 3923 [.40 + .50 + .90]
 22.22.9 Постапки по договор како дел од производството на 

амбалажа од пластични маси
 22.22.99 Постапки по договор како дел од производството на 

амбалажа од пластични маси
 22.23 Производи од пластични маси за градежништвото
 22.23.1 Производи од пластични маси за градежништвото; 

линолеум и подни покривки од други материјали освен од 
пластика

 22.23.11 Облоги за под, ѕид или таван од пластични маси, во ролни 
или плочки

3918

 22.23.12 Кади, туш кабини, лавабоа, бидеа, клозетски седишта и 
капаци, казанчиња и слични санитарни производи, од 
пластични маси

3922

 22.23.13 Резервоари, цистерни, буриња и слично, со зафатнина над 
300 l, од пластични маси

3925.10

 22.23.14 Врати, прозорци и нивни рамки, прагови за врати; ролетни, 
капаци и слични производи и нивни делови, од пластични 
маси

3925 [.20 + .30]

 22.23.15 Линолеум и подни покривки од други материјали освен од 
пластика, т.е. цврсти подни облоги од винил, линолеум и 
слично

5904

 22.23.19 Производи од пластични маси за градежништвото, 
неспоменати на друго место

3925.90 (.10 + .80)

 22.23.2 Монтажни куќи, од пластични маси
 22.23.20 Монтажни куќи, од пластични маси 9406.00.80

Оваа поткатегорија опфаќа:
 -монтажни куќи, главно изработени од пластични маси, 
составени и подготвени за користење или несоставени
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 -недовршени куќи, составени или не, кои имаат битни 
карактеристики на монтажни куќи
Куќите може да бидат наменети за живеење, канцеларии, 
продавници, складишта, гаражи, оранжерии и за други 
потреби

 22.23.9 Постапки по договор како дел од производството на 
производи од пластични маси за градежништвото

 22.23.99 Постапки по договор како дел од производството на 
производи од пластични маси за градежништвото

 22.29 Други производи од пластични маси
 22.29.1 Облека и прибор за облека (вклучувајќи ракавици) од 

пластични маси
Оваа категорија, исто така, опфаќа:
 -ракавици

 22.29.10 Облека и прибор за облека (вклучувајќи ракавици) од 
пластични маси

3926.20 + 6506.91

Оваа поткатегорија, исто така, опфаќа:
 -ракавици

 22.29.2 Други производи од пластични маси, неспоменати на друго 
место

 22.29.21 Самолепливи плочи, листови, филмови, фолии, ленти и други 
рамни форми од пластични маси, во ролни со широчина 
помала или еднаква на 20 cm

3919.10

 22.29.22 Други самолепливи плочи, листови, филмови, фолии, ленти и 
други рамни форми од пластични маси

3919.90

 22.29.23 Трпезни и кујнски садови, како и други предмети за 
домаќинствата и тоалетни предмети, од пластични маси

3924

 22.29.24 Делови за светилки, светлечки реклами, натписи и слично, од 
пластични маси, неспоменати на друго место

9405.92

 22.29.25 Канцелариски и школски прибор, од пластични маси 3926.10
 22.29.26 Прибор за мебел, каросерии и слично од пластични маси; 

статуети и други украсни предмети, од пластични маси
3926 [.30 + .40 + .90.50]

 22.29.29 Други предмети од пластични маси 3926.90 (.92 + .97) + 
6406.20.90 + 9615 [.11 + 
.90] + 9619.00.79

Оваа поткатегорија, исто така, опфаќа:
 -делови на обувки од пластични маси (на пр., ѓонови и 
топуци)

 22.29.9 услуги за производство на други производи од пластични 
маси; Постапки по договор како дел од производството на 
други производи од пластични маси

 22.29.91 Услуги за производство на други производи од пластични 
маси
Оваа поткатегорија, исто така, опфаќа:
 -услуги за сечење, провлекување, пресвлекување или 
обработка на пластични површини
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -услуги за пресвлекување метални површини со пластични 
маси, опфатени во 25.61.12

 22.29.99 Постапки по договор како дел од производството на други 
производи од пластични маси

 23 ДРугИ НЕМЕТАЛНИ МИНЕРАЛНИ ПРОИЗВОДИ
 23.1 Стакло и производи од стакло
 23.11 Рамно стакло
 23.11.1 Рамно стакло
 23.11.11 Валано, леано, влечено или дувано стакло, во форма на 

листови или плочи, необработено на друг начин
7003 + 7004

 23.11.12 Флоат стакло и површински брусено или полирано стакло, во 
форма на листови или плочи, необработено на друг начин

7005
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 23.11.9 Постапки по договор како дел од производството на рамно 
стакло

 23.11.99 Постапки по договор како дел од производството на рамно 
стакло

 23.12 Обликувано и обработено рамно стакло
 23.12.1 Обликувано и обработено рамно стакло
 23.12.11 Стакло во листови, свиткано, со обработени рабови, 

гравирано, брусено, емајлирано или на друг начин 
обработено, неврамено ниту споено со други материјали

7006

 23.12.12 Сигурносно стакло 7007
 23.12.13 Огледала од стакло; повеќеслојни панел-елементи за 

изолација од стакло
7008 + 7009

 23.12.9 Постапки по договор како дел од производството на 
обработено и обликувано рамно стакло

 23.12.99 Постапки по договор како дел од производството на 
обработено и обликувано рамно стакло

 23.13 Шупливо стакло
 23.13.1 Шупливо стакло
 23.13.11 Балони, шишиња и друга амбалажа од стакло, освен ампули;  

затки, капаци и други затворачи, од стакло
7010 [.20 + .90]

Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -ампули од стакло, опфатени во 23.19.23

 23.13.12 Чаши за пиење, освен од стакло-керамика 7013 [.2 + .3]
 23.13.13 Производи од стакло што се употребуваат на трпеза, во кујна, 

канцеларии, за тоалетна употреба, за внатрешна декорација 
и слично

7013 [.10 + .4 + .9]

 23.13.14 Влошки од стакло за термос-шишиња или за други вакуумски 
садови

7020.00 (.07 + .08)

 23.13.9 услуги за довршување на шупливо стакло; Постапки по 
договор како дел од производството на шупливо стакло

 23.13.91 Услуги за довршување на чаши за пиење и други производи 
од стакло што се употребуваат на трпеза или во кујна
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -режење и матирање чаши за пиење и слични производи од 
стакло
 -гравирање (на пр.,ставање шари) на чаши за пиење и 
слични производи од стакло
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -услуги на печатење на стакло, опфатени во 18.12.16

 23.13.92 Услуги за довршување на амбалажа од стакло
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -режење, матирање и гравирање (на пр.,ставање шари) на 
амбалажа од стакло, наменета за транпорт или пакување, на 
пр., шишиња за храна и пијалаци, фармацевтски производи 
или тоалетни препарати
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -услуги на печатење на стакло,опфатени во 18.12.16
 -услуги на калибрирање и градуирање на техничко стакло, 
опфатени во 23.19.91
 -услуги на довршување стаклени ампули, опфатени во 
23.19.91
 -услуги на миење стаклени шишиња, опфатени во 81.29.19

 23.13.99 Постапки по договор како дел од производството на шупливо 
стакло

 23.14 Стаклени влакна
 23.14.1 Стаклени влакна
 23.14.11 Снопови од стаклени влакна, ровинг-предиво и сечени нишки 

од стаклени влакна
7019.1
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 23.14.12 Воал, мрежа, мат, рогозини (асури), плочи и други предмети 
од стаклени влакна, освен ткаенини

7019 [.3 + .90]

Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -ткаенини, опфатени во 13.20

 23.14.9 Постапки по договор како дел од производството на 
стаклени влакна

 23.14.99 Постапки по договор како дел од производството на стаклени 
влакна

 23.19 Друго обработено стакло, вклучувајќи технички стаклени 
производи
Оваа класа, исто така, опфаќа:
 -технички производи од стакло

 23.19.1 Друго стакло, полупроизводи од стакло
 23.19.11 Стакло во маса, во форма на топки, освен микросфери, 

прачки или цевки, необработени
7001.00.9 + 7002

Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -стаклени микросфери (микротопчиња), опфатени во 
23.19.26

 23.19.12 Стаклени блокови, тули, коцки, плочки и други производи 
од пресувано или леано стакло;  прозорски окна со олово, 
во боја и слично; мултицелуларно или пенасто стакло во 
блокови, плочи или слично

7016.90

 23.19.2 Техничко и друго стакло
 23.19.21 Балони и други стаклени обвивки, отворени и нивни 

стаклени делови, за електрични светилки, катодни цевки и 
слично

7011

 23.19.22 Стакло за часовници и очила, оптички необработено; 
издлабени сферни стакла и нивни сегменти за производство 
на такви стакла

7015

 23.19.23 Производи од стакло за лабораториски, хигиенски и 
фармацевтски цели; стаклени ампули

7010.10 + 7017

 23.19.24 Стаклени делови за светилки и друга светлосна опрема, 
светлосни знаци, натписи и слично

9405.91

 23.19.25 Електрични изолатори од стакло 8546.10
 23.19.26 Производи од стакло, неспоменати на друго место 7014 + 7016.10 + 7018 + 

7020.00 (.05 + .10 + .30 + 
.80)

 23.19.9 услуги за довршување на други стакла, вклучувајќи 
технички производи од стакло; Постапки по договор 
како дел од производството на друго обработено стакло, 
вклучувајќи технички производи од стакло
Оваа категорија, исто така, опфаќа:
 -услуги за довршување технички производи од стакло
 -постапки по договор како дел од производството на 
технички производи од стакло

 23.19.91 Услуги за довршување на други стакла, вклучувајќи технички 
производи од стакло
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -довршување техничко стакло, на пр., калибрирање и 
градуирање на стаклени садови за лаборатории
 -довршување друго стакло, на пр., хигиенски и 
фармацевтски производи
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -миење на стаклени шишиња, опфатени во 81.29.19

 23.19.99 Постапки по договор како дел од производството  на друго 
обработено стакло, вклучувајќи технички производи од 
стакло
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Оваа поткатегорија, исто така, опфаќа:
 -постапки по договор како дел од производството на 
технички производи од стакло

 23.2 Огноотпорни производи
 23.20 Огноотпорни производи
 23.20.1 Огноотпорни производи
 23.20.11 Тули, блокови, плочки и други керамички производи од 

силикатно фосилно брашно или земја
6901

 23.20.12 Огноотпорни тули, блокови, плочки и слични огноотпорни 
керамички производи за градежништвото, освен од 
силикатно фосилно брашно или земја

6902

 23.20.13 Огноотпорни цементи, малтери, бетони и слични 
огноотпорни смеси, неспоменати на друго место

3816

 23.20.14 Непечени огноотпорни производи и други огноотпорни 
керамички производи

6815.91 + 6903

 23.20.9 Постапки по договор како дел од производството на 
огноотпорни производи

 23.20.99 Постапки по договор како дел од производството на 
огноотпорни производи

 23.3 градежни материјали од глина
 23.31 Керамички плочки и подни плочи
 23.31.1 Керамички плочки и подни плочи
 23.31.10 Керамички плочки и подни плочи 6907 + 6908
 23.31.9 Постапки по договор како дел од производството на 

керамички плочки и подни плочи
 23.31.99 Постапки по договор како дел од производството на 

керамички плочки и подни плочи
 23.32 Цигли, ќерамиди и производи за градежништвото од 

печена глина
 23.32.1 Цигли, ќерамиди и производи за градежништвото од 

печена глина
 23.32.11 Неогноотпорни керамички градежни тули, блокови за 

подови, блокови носачи и слично
6904

 23.32.12 Ќерамиди, цевки за оџаци, капи за оџаци, украси и други 
керамички производи за градежништвото

6905

 23.32.13 Керамички цевки, одводи, олуци и прибор за цевки 6906
 23.32.9 Постапки по договор како дел од производството на тули, 

ќерамиди и производи за градежништвото од печена глина
 23.32.99 Постапки по договор како дел од производството на тули, 

ќерамиди и производи за градежништвото од печена глина
 23.4 Останати порцелански и керамички производи
 23.41 Керамички производи за домаќинствата и украсни 

предмети
 23.41.1 Керамички производи за домаќинствата и украсни 

предмети
 23.41.11 Трпезни  и кујнски садови, други предмети за употреба 

во домаќинствата и за тоалетни цели, од порцелан                                                                                                                                         
   

6911

 23.41.12 Трпезни  и кујнски садови, други предмети за употреба 
во домаќинствата и за тоалетни цели, освен од порцелан                                                                                                                                         
   

6912

 23.41.13 Статуети и други украсни керамички предмети                                                                                                                                         
                                                                

6913

 23.41.9 Постапки по договор како дел од производството на 
керамички производи за домаќинствата и украсни 
предмети

 23.41.99 Постапки по договор како дел од производството на 
керамички производи за домаќинствата и украсни предмети
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 23.42 Санитарна керамика 
 23.42.1 Санитарна керамика 
 23.42.10 Санитарна керамика 6910
 23.42.9 Постапки по договор како дел од производството на 

санитарна керамика 
 23.42.99 Постапки по договор како дел од производството на 

санитарна керамика 
 23.43 Керамички изолатори и изолаторски прибор
 23.43.1 Електрични изолатори од керамика; изолаторски прибор за 

електрични машини,  апарати или опрема, од керамика
 23.43.10 Електрични изолатори од керамика; изолаторски прибор за 

електрични машини,  апарати или опрема, од керамика
8546.20 + 8547.10

 23.43.9 Постапки по договор како дел од производството на 
керамички изолатори и изолаторски прибор

 23.43.99 Постапки по договор како дел од производството на 
керамички изолатори и изолаторски прибор

 23.44 Други технички производи од керамика
 23.44.1 Други технички производи од керамика
 23.44.11 Керамички производи за лабораториска, 

хемиска и друга техничка употреба, од порцелан                                                                                                                                         
              

6909.11

 23.44.12 Керамички производи за лабораториска, хемиска и друга 
техничка употреба, освен од порцелан

6909 [.12 + .19] + 8505.19

Оваа поткатегорија, исто така, опфаќа:
 -перманентни керамички или феритни магнети

 23.44.9 Постапки по договор како дел од производството на други 
технички производи од керамика

 23.44.99 Постапки по договор како дел од производството на други 
технички производи од керамика

 23.49 Други производи од керамика
 23.49.1 Други производи од керамика
 23.49.11 Керамички производи за употреба во 

земјоделството, за пакување и пренесување на стока                                                                                                                                            
                   

6909.90

 23.49.12 Други керамички производи, освен за 
градежништвото, неспоменати на друго место                                                                                                                                            
                                       

6914

 23.49.9 Постапки по договор како дел од производството на други 
керамички производи

 23.49.99 Постапки по договор како дел од производството на други 
керамички производи

 23.5 Цемент, вар и гипс
 23.51 Цемент
 23.51.1 Цемент
 23.51.11 Клинкер цемент 2523.10
 23.51.12 Портланд-цемент, алуминантен цемент, цемент 

од згура и слични хидраулични цементи                                                                                                                                          
             

2523 [.2 + .30 + .90]

 23.51.9 Постапки по договор како дел од производството на цемент
 23.51.99 Постапки по договор како дел од производството на цемент
 23.52 Вар и гипс
 23.52.1 Негасена вар, гасена вар и хидраулична вар
 23.52.10 Негасена вар, гасена вар и хидраулична вар 2522
 23.52.2 гипс
 23.52.20 Гипс 2520.20
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 23.52.3 Калциниран или агломериран доломит
 23.52.30 Калциниран или агломериран доломит 2518 [.20 + .30]
 23.52.9 Постапки по договор како дел од производството на вар и 

гипс
 23.52.99 Постапки по договор како дел од производството на вар и 

гипс
 23.6 Производи од бетон, цемент и гипс
 23.61 Производи од бетон за градежни цели
 23.61.1 Производи од бетон за градежни цели
 23.61.11 Блокови, плочи, тули и слични производи од цемент, бетон 

или вештачки камен   
6810.1

 23.61.12 Монтажни градежни елементи во високоградбата и 
нискоградбата од цемент, бетон или вештачки камен

6810.91

 23.61.2 Монтажни куќи од бетон
 23.61.20 Монтажни куќи од бетон 9406.00.80

Оваа поткатегорија опфаќа:
 -монтажни куќи, главно изработени од бетон, составени и 
подготвени за користење или несоставени
 -недовршени куќи, составени или не, кои имаат важни 
карактеристики на монтажни куќи
Куќите може да бидат наменети за живеење, канцеларии, 
продавници, складишта, гаражи, оранжерии и за други 
потреби

 23.61.9 Постапки по договор како дел од производството на 
производи од бетон за градежништвото

 23.61.99 Постапки по договор како дел од производството на 
производи од бетон за градежништвото

 23.62 Производи од гипс за градежништвото
 23.62.1 Производи од гипс за градежништвото
 23.62.10 Производи од гипс за градежништвото 6809.1
 23.62.9 Постапки по договор како дел од производството на 

производи од гипс за градежништвото
 23.62.99 Постапки по договор како дел од производството на 

производи од гипс за градежништвото
 23.63 готова бетонска смеса
 23.63.1 готова бетонска смеса
 23.63.10 Готова бетонска смеса 3824.50.10
 23.63.9 Постапки по договор како дел од производството на готова 

бетонска смеса
 23.63.99 Постапки по договор како дел од производството на готова 

бетонска смеса
 23.64 Малтер
 23.64.1 Малтер
 23.64.10 Малтер 3824.50.90
 23.64.9 Постапки по договор како дел од производството на малтер
 23.64.99 Постапки по договор како дел од производството на малтер
 23.65 Фиброцемент (влакнест цемент) 
 23.65.1 Производи од фиброцемент (влакнест цемент) 
 23.65.11 Панели, плочи и слично, од растителни влакна, слама и дрвни 

отпадоци, агломерирани со минерални врзувачки средства                                                                                                                                         
    

6808

 23.65.12 Производи од азбестен цемент, 
целулозен фибро цемент и слично                                                                                                                                           
                                        

6811

 23.65.9 Постапки по договор како дел од производството на 
производи од фиброцемент

 23.65.99 Постапки по договор како дел од производството на 
производи од фиброцемент
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 23.69 Други производи од бетон, гипс и цемент
 23.69.1 Други производи од бетон, гипс и цемент
 23.69.11 Други производи од гипс или мешавини 

со гипс, неспоменати на друго место                                                                                                                                            
                     

6809.90

 23.69.19 Производи од цемент, бетон или вештачки камен, 
неспоменати на друго место 

6810.99

 23.69.9 Постапки по договор како дел од производството на други 
производи од бетон, гипс и цемент

 23.69.99 Постапки по договор како дел од производството на други 
производи од бетон, гипс и цемент

 23.7 Сечен, обликуван и доработен камен
 23.70 Сечен, обликуван и доработен камен
 23.70.1 Сечен, обликуван и доработен камен
 23.70.11 Мермер, травертин и алабастер, обработени и производи од 

нив (освен камени блокови, рабници, камени плочи, камени 
коцки и слични производи); вештачки бојосани гранули, 
парчиња или прав од мермер, травертин и алабастер

6802 [.21 + .91]

Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -камени блокови, рабници, камени плочи, камени коцки и 
слични производи, опфатени во 23.70.12

 23.70.12 Друг обработен украсен камен и камен за градба и негови 
производи; други вештачко бојосани гранули и прав од 
природен камен; производи од агломериран шкрилец                                                           

6801 + 6802 [.10 + .23 + .29 
+ .92 + .93 + .99] + 6803

 23.70.9 Постапки по договор како дел од производството на сечен, 
обликуван и доработен камен

 23.70.99 Постапки по договор како дел од производството на сечен, 
обликуван и доработен камен

 23.9 Други неметални минерални производи
 23.91 брусни производи (абразиви)
 23.91.1 брусни производи (абразиви)
 23.91.11 Мелнички камења, точила, точилни плочи и слично, 

без постамент, за мелење, точење, острење, полирање, 
израмнување или сечење, точила за рачно острење 
или полирање и нивни делови, од природен камен, од 
агломериран природен или вештачки абразивен материјал 
или од керамика

6804

 23.91.12 Абразивни материјали во форма на прав или зрнца на 
текстилна, хартиена и картонска подлога                                                                                                                          

6805

 23.91.9 Постапки по договор како дел од производството на брусни 
производи (абразиви) 

 23.91.99 Постапки по договор како дел од производството на брусни 
производи (абразиви) 

 23.99 Други неметални минерални производи, неспоменати на 
друго место

 23.99.1 Други неметални минерални производи, неспоменати на 
друго место

 23.99.11 Преработени азбестни влакна; мешавини врз основа на 
азбест и магнезиев карбонат; производи од тие мешавини 
или од азбест; фрикциски материјал за сопирачки, квачила и 
слично, немонтирани                                                                      

6812 + 6813

 23.99.12 Производи од асфалт и слични материјали                                                                                                                                       
                                                              

6807

 23.99.13 Битуменска мешавина врз основа на природен или вештачки 
материјал од камен и битумен, природен асфалт или сродни 
материјали како врзувачки средства                                                                                                   

2517.30 + 2715

 23.99.14 Вештачки графит; колоиден и полуколоиден графит; 
препарати врз база на графит и други видови  јаглен во облик 
на полупроизвод                                                                                                                   

3801

 23.99.15 Вештачки корунд 2818.10
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 23.99.19 Неметални минерални производи, 
неспоменати на друго место                                                                                                                                            
                                                       

2507.00.20 + 2508.40 + 
6806 +  6814 + 6815 [.10 + 
.20 + .99]

Оваа поткатегорија, исто така, опфаќа:
 -калциниран каолин
 -сува и мелена глина

 23.99.9 Постапки по договор како дел од производството на 
неметални минерални производи, неспоменати на друго 
место

 23.99.99 Постапки по договор како дел од производството на 
неметални минерални производи, неспоменати на друго 
место

 24 МЕТАЛИ
 24.1 Сурово железо, челик и феролегури
 24.10 Сурово железо, челик и феролегури
 24.10.1 Основни материјали од железо и челик
 24.10.11 Сурово железо и манганово (огледално) железо во блокови и 

други примарни форми
7201

 24.10.12 Феролегури 7202
 24.10.13 Производи од железо добиени со директна редукција на 

железна руда и други сунѓерасти производи од железо, во 
парчиња, пелети или слични форми; железо со минимална 
чистота од 99,94% по маса, во парчиња, пелети или слични 
форми

7203

 24.10.14 Гранули и прав од сурово железо, манганово (огледално) 
железо или челик

7204.50 + 7205

 24.10.2 Суров челик
 24.10.21 Нелегиран челик во инготи или други примарни форми и 

полупроизводи од нелегиран челик
7206 + 7207

 24.10.22 Не'рѓосувачки челик во инготи или други примарни форми и 
полупроизводи од не'рѓосувачки челик

7218

 24.10.23 Други легирани челици во инготи или во други примарни 
форми и полупроизводи од други легирани челици

7224

 24.10.3 Рамни топловалани производи од челик, понатаму 
необработени 

 24.10.31 Рамни топловалани производи од нелегиран челик, понатаму 
необработени по топлото валање, со широчина од 600 mm 
или поголема

7208

 24.10.32 Рамни топловалани производи од нелегиран челик, понатаму 
необработени по топлото валање, со широчина до 600 mm 

7211.1

 24.10.33 Рамни топловалани производи од не'рѓосувачки 
челик,понатаму необработени по топлото валање, со 
широчина до 600 mm или поголема

7219 [.1 + .2]

 24.10.34 Рамни топловалани производи од не'рѓосувачки челик, 
понатаму необработени по топлото валање, со широчина до 
600 mm

7220.1

 24.10.35 Рамни топловалани производи од друг легиран челик, 
понатаму необработени по топлото валање, со широчина од 
600 mm или поголема

7225 [.30 + .40 + .50.20 + 
.99]

 24.10.36 Рамни топловалани производи  од друг легиран челик, 
понатаму необработени по топлото валање, со широчина до 
600 mm (освен производи од силициумски-електрочелик)

7226.91

Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -производи од силициум-електро челик, опфатени во 
24.10.53

 24.10.4 Рамни ладновалани производи од челик, понатаму 
необработени, со широчина од 600 mm или поголема

 24.10.41 Рамни ладновалани производи од нелегиран челик, 
понатаму необработени по ладното валање, со широчина од 
600 mm или поголема

7209
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 24.10.42 Рамни ладновалани производи од не'рѓосувачки челик, 
понатаму необработени по ладното валање, со широчина од 
600 mm или поголема

7219 [.3 + .90]

 24.10.43 Рамни ладновалани производи од друг легиран челик, 
понатаму необработени по ладното валање, со широчина од 
600 mm или поголема

7225.50.80

 24.10.5 Рамни ладновалани производи, обложени, платинирани 
или пресвлечени, од брзосечив челик и од силициум-
електрочелик

 24.10.51 Рамни ладновалани производи од нелегиран челик, со 
широчина од 600 mm или поголема, обложени, платирани 
или пресвлечени

7210 + 7212.10.10

 24.10.52 Рамни валани производи од друг легиран челик, со 
широчина од 600 mm или поголема, обложени, платирани 
или пресвлечени

7225.9

 24.10.53 Рамни валани производи  од силициум-електро челик , со 
широчина од 600 mm или поголема

7225.1

 24.10.54 Рамни валани производи од силициум-електро челик , со 
широчина помала од 600 mm 

7226.1

 24.10.55 Рамни валани производи од брзорезен челик, со широчина 
помала од 600 mm

7226.20

 24.10.6 Топловалани жици и прачки од челик
 24.10.61 Топловалани жица во неправилно намотани калеми, од 

нелегиран челик
7213

 24.10.62 Други прачки од челик, понатаму необработени, 
само ковани, топловалани, топловлечени или 
топлоистиснати(екструдирани), вклучувајќи и впредени по 
валањето

7214

Оваа поткатегорија, исто така, опфаќа:
 -жици и шипки од челик, впредени по валањето

 24.10.63 Топловалана жица во неправилно намотани калеми, од 
не'рѓосувачки челик

7221

 24.10.64 Други прачки од не'рѓосувачки челик, понатаму 
необработени, само ковани, топловалани, топлоизвлечени 
или топлоистиснати (екструдирани), вклучувајќи и впредени 
по валање

7222 [.1 + .30]

Оваа поткатегорија, исто така, опфаќа:
 -жици и шипки од не'рѓосувачки челик, впредени по 
валањето

 24.10.65 Топловалана жица во неправилно намотани калеми, од друг 
легиран челик

7227

 24.10.66 Други прачки од друг легиран челик, понатаму 
необработени, само ковани, топловалани, топловлечени или 
топлоистиснати (екструдирани), вклучувајќи и впредени по 
валање

7228 [.10 (.20 + .50) + .20 
(.10 + .91) + .30 + .40 + .60]

Оваа поткатегорија, исто така, опфаќа:
 -жици и шипки од  друг легиран челик, впредени по 
валањето

 24.10.67 Шупливи прачки и шипки за дупчење 7228.80
 24.10.7 Топловалани отворени профили од челик, брусени плочи од 

челик и делови за изградба на железнички или трамвајски 
конструкции од челик

 24.10.71 Отворени профили, топловалани, топлоизвлечени или 
екструдирани, понатаму необработени, од нелегиран челик

7216 [.10 + .2 + .3 + .40 + 
.50]

 24.10.72 Отворени профили, топловалани, топлоизвлечени или 
екструдирани, понатаму необработени, од не'рѓосувачки 
челик

7222.40 (.10 + .90)

 24.10.73 Отворени профили, топловалани, топлоизвлечени или 
екструдирани,  понатаму необработени, од друг легиран 
челик

7228.70.10
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 24.10.74 Преградни плочи и заварени профили од челик 7301
 24.10.75 Делови за изградба на железнички или трмвајски 

конструкции, од челик
7302

 24.10.9 Постапки по договор како дел од производството на сурово 
железо, челик и феролегури

 24.10.99 Постапки по договор како дел од производството на сурово 
железо, челик и феролегури

 24.2 Цевки, шупливи профили и сроден прибор, од челик
 24.20 Цевки, шупливи профили и сроден прибор, од челик
 24.20.1 Незаварени цевки и шупливи профили, од челик
 24.20.11 Незаварени цевки за нафтоводи или гасоводи, од челик 7304.1
 24.20.12 Незаварени цевки за дупчење нафта или гас, од челик 7304.2
 24.20.13 Други цевки со кружен напречен пресек, од челик 7304 [.3 + .4 + .5]
 24.20.14 Цевки со напречен пресек различен од кружен, и шупливи 

профили, од челик
7304.90

 24.20.2 Цевки, заварени, со кружен напречен пресек со 
надворешен дијаметар поголем од 406.4 mm, од челик

 24.20.21 Цевки кои се употребуваат за нафтоводи или гасоводи, 
заварени, со надворешен дијаметар поголем од 406.4 mm, 
од челик

7305.1

 24.20.22 Заварени цевки со надворешен дијаметар поголем од 406,4 
mm, за дупчење на нафта или гас, од челик

7305.20

 24.20.23 Други цевки со кружен напречен пресек, заварени, со 
надворешен дијаметар поголем од 406,4 mm, од челик

7305.3

 24.20.24 Други цевки, со кружен напречен пресек, со отворени 
споеви, заковани или на сличен начин затворени, со 
надворешен дијаметар поголем од  406,4 mm, од челик

7305.90

 24.20.3 Цевки, со надворешен дијаметар помал или еднаков на 
406.4 mm, од челик

 24.20.31 Цевки за нафтоводи или гасоводи, заварени, со надворешен 
дијаметар помал или еднаков на 406.4 mm, од челик

7306.1

 24.20.32 Заварени цевки со надворешен дијаметар помал или 
еднаков на 406,4 mm, за дупчење на нафта или гас, од челик

7306.2

 24.20.33 Други цевки со кружен напречен пресек, заварени, со 
надворешен дијаметар помал или еднаков на 406,4 mm, од 
челик

7306 [.30 + .40 + .50]

 24.20.34 Цевки со друг напречен пресек освен кружен, заварени, со 
надворешен дијаметар помал или еднаков на 406,4 mm, од 
челик

7306.6

 24.20.35 Други цевки со отворени споеви, заковани или затворени на 
сличен начин, со надворешен дијаметар помал или еднаков 
на 406,4 mm, од челик

7306.90

 24.20.4 Прибор за цевки, од челик, нелеен
 24.20.40 Прибор за цевки, од челик, нелеен 7307 [.2 + .9]
 24.20.9 Постапки по договор како дел од производството на цевки, 

шупливи профили  и прибор за цевки, од челик
 24.20.99 Постапки по договор како дел од производството на цевки, 

шупливи профили  и прибор за цевки, од челик
 24.3 Други производи од примарна преработка на челик
 24.31 Ладно извлечени прачки 
 24.31.1 Ладно извлечени прачки и полни профили од нелегиран 

челик
 24.31.10 Ладно извлечени прачки и полни профили од нелегиран 

челик
7215 + 7216.69

 24.31.2 Ладно извлечени прачки и полни профили од легиран 
челик, освен од не'рѓосувачки челик

 24.31.20 Ладно извлечени прачки и полни профили од легиран челик, 
освен од не'рѓосувачки челик

7228 [.10.90 + .20.99 + .50 
+ .70.90]
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 24.31.3 Ладно извлечени прачки и полни профили од не'рѓосувачки 
челик

 24.31.30 Ладно извлечени шипки и полни профили од нe'рѓосувачки 
челик

7222.20

 24.31.9 Постапки по договор како дел од производството на ладно 
влечен челик

 24.31.99 Постапки по договор како дел од производството на ладно 
влечен челик

 24.32 Ладновалани тесни ленти
 24.32.1 Ладновалани рамни производи од челик, непресвлечени, 

со широчина до 600 mm
 24.32.10 Ладновалани рамни производи од челик, непресвлечени, со 

широчина до 600 mm
7211 [.2 + .90] + 7220 [.20 + 
.90] + 7226 [.92 + .99]

 24.32.2 Ладновалани рамни производи од челик, обложени, 
платинирани или пресвлечени, со широчина до 600 mm

 24.32.20 Ладновалани рамни производи од челик, обложени, 
платинирани или пресвлечени, со широчина до 600 mm

7212 [.10.90 + .20 + .30 + 
.40 + .50 + .60]

 24.32.9 Постапки по договор како дел од производството на тесни 
ладновалани ленти

 24.32.99 Постапки по договор како дел од производството на тесни 
ладновалани ленти

 24.33 Ладно обликувани и свиткани производи
 24.33.1 Отворени и ладно обликувани профили
 24.33.11 Отворени и ладно обликувани профили, од нелегиран челик 7216 [.61 + .91.80 + .99]
 24.33.12 Отворени и ладно обликувани профили, од не'рѓосувачки 

челик
7222.40.50

 24.33.2 Наребрени лимови од нелегиран челик
 24.33.20 Наребрени лимови од нелегиран челик 7216.91.10
 24.33.3 Метални плочи пресвлечени со челичен лим
 24.33.30 Метални плочи пресвлечени со челичен лим 7308.90.51
 24.33.9 Постапки по договор како дел од производството на ладно 

обликувани или профилирани производи
 24.33.99 Постапки по договор како дел од производството на ладно 

обликувани или профилирани производи
 24.34 Ладно извлечени жици
 24.34.1 Ладно извлечени жици
 24.34.11 Ладно извлечени жици од нелегиран челик 7217
 24.34.12 Ладно извлечени жици од не'рѓосувачки челик 7223
 24.34.13 Ладно извлечени жици од друг легиран челик 7229
 24.34.9 Постапки по договор како дел од производството на ладно 

извлечени жици
 24.34.99 Постапки по договор како дел од производството на ладно 

извлечени жици
 24.4 Основни благородни и обоени метали
 24.41 благородни метали
 24.41.1 Сребро, необработено, како полупроизвод или во облик на 

прав
 24.41.10 Сребро, необработено, како полупроизвод или во облик на 

прав
7106

 24.41.2 Злато, необработено, како полупроизвод или во облик на 
прав

 24.41.20 Злато, необработено, како полупроизвод или во облик на 
прав

7108

 24.41.3 Платина, необработена, како полупроизвод или во облик на 
прав

 24.41.30 Платина, необработена, како полупроизвод или во облик на 
прав

7110 + 7115.10
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 24.41.4 Неблагородни метали или сребро, позлатени, понатаму 
необработени, освен како полупроизвод

 24.41.40 Неблагородни метали или сребро, позлатени, понатаму 
необработени, освен како полупроизвод

7109

 24.41.5 Неблагородни метали, посребрени или неблагородни 
метали, сребро и злато, пресвлечени со платина, но 
понатаму необработени, освен како полупроизводи

 24.41.50 Неблагородни метали, посребрени или неблагородни 
метали, сребро и злато, пресвлечени со платина, но понатаму 
необработени, освен како полупроизводи

7107 + 7111

 24.41.9 Постапки по договор како дел од производството на 
благородни метали

 24.41.99 Постапки по договор како дел од производството на 
благородни метали

 24.42 Алуминиум
 24.42.1 Алуминиум, суров; алуминиум оксид
 24.42.11 Суров алуминиум 7601
 24.42.12 Алуминиум оксид, освен вештачки корунд 2818.20

Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -вештачки корунд, опфатен во 23.99.15

 24.42.2 Полупроизводи од алуминиум и легури на алуминиум
 24.42.21 Прав и лушпи од алуминиум 7603
 24.42.22 Прачки и профили од алуминиум 7604
 24.42.23 Жици од алуминиум 7605
 24.42.24 Плочи, лимови и ленти, од 

алуминиум, со дебелина над 0,2 mm                                                                                                                                               
                                    

7606

 24.42.25 Алуминиумски фолиии со дебелина помала или еднаква на 
0,2 mm

7607

 24.42.26 Алуминиумски цевки и прибор за цевки                                                                                                                                            
                                                                

7608 + 7609

 24.42.9 Постапки по договор како дел од производството на 
алуминиум

 24.42.99 Постапки по договор како дел од производството на 
алуминиум

 24.43 Олово, цинк и калај
 24.43.1 Олово, цинк и калај, сурови
 24.43.11 Сурово олово 7801
 24.43.12 Суров цинк 7901
 24.43.13 Суров калај 8001
 24.43.2 Полупроизводи од олово, цинк и калај и нивни легури
 24.43.21 Плочи, лимови, ленти и фолии 

од олово; прав и лушпи од олово                                                                                                                                            
                                      

7804

 24.43.22 Прашина, прав и лушпи од цинк                                                                                                                                             
                                                                 

7903

 24.43.23 Шипки, профили и жици од цинк; 
лимови, ленти и фолии од цинк                                                                                                                                             
               

7904 + 7905

 24.43.24 Жици, прачки и профили од калај                                                                                                                                            
                                                                   

8003

 24.43.9 Постапки по договор како дел од производството на олово, 
цинк и калај

 24.43.99 Постапки по договор како дел од производството на олово, 
цинк и калај
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 24.44 бакар
 24.44.1 бакар, суров, бакренец; цементен бакар
 24.44.11 Бакренец; цементен бакар 7401
 24.44.12 Нерафиниран бакар; бакарни аноди за електролитичка 

рафинација  
7402

 24.44.13 Рафиниран бакар и легури на 
бакар, сурови; бакарни предлегури                                                                                                                                       
                                                    

7403 + 7405

 24.44.2 Полупроизводи од бакар и легури на бакар
 24.44.21 Прав и лушпи од бакар                                                                                                                                            

                                                                                    
7406

 24.44.22 Прачки и профили од бакар 7407
 24.44.23 Бакарна жица 7408
 24.44.24 Плочи, лимови и ленти од бакар, со дебелина поголема од 

0,15 mm
7409

 24.44.25 Фолии од бакар, со дебелина 
помала  или еднаква на 0,15 mm                                                                                                                                               
                                                     

7410

 24.44.26 Бакарни цевки и прибор за цевки од бакар                                                                                                                                            
                                                  

7411 + 7412

 24.44.9 Постапки по договор како дел од производството на бакар
 24.44.99 Постапки по договор како дел од производството на бакар
 24.45 Други обоени метали
 24.45.1 Никел, суров; меѓупроизводи од металургијата на никел
 24.45.11 Суров никел 7502
 24.45.12 Никелов камен, синтерувани оксиди на никел и 

други меѓупроизводи на металургијата на никел                                                                                                                                            
                         

7501

 24.45.2 Полупроизводи од никел и легури на никел
 24.45.21 Прав и лушпи од никел                                                                                                                                            

                                                                                
7504

 24.45.22 Жици, прачки и профили од никел 7505
 24.45.23 Плочи, лимови, ленти и фолии од никел                                                                                                                                            

                                                              
7506

 24.45.24 Цевки и прибор за цевки од никел                                                                                                                                            
                                                                   

7507

 24.45.3 Други обоени метали и производи од нив; кермет; пепел и 
остатоци кои содржат метали и метални соединенија

 24.45.30 Други обоени метали и производи од нив; кермет; пепел и 
остатоци кои содржат метали и метални соединенија

8101 [.10 + .94 + .96 + .99] 
+ 8102 [.10 + .94 + .95 + .96 
+ .99] + 8103 [.20 + .90] + 
8104 [.1 + .30 + .90] + 8105 
[.20 +.90] + 8106 + 8107 [.20 
+ .90] + 8108 [.20 + .90] + 
8109 [.20 + .90] + 8110 [.10 
+ .90] + 8111 + 8112 [.12 + 
.19 + .21 +. 29 + .51 + .59 + 
.92 + .99] + 8113

 24.45.9 Постапки по договор како дел од производството на други 
обоени метали

 24.45.99 Постапки по договор како дел од производството на други 
обоени метали
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 24.46 Преработено нуклеарно гориво
 24.46.1 Природен ураниум и негови соединенија; легури, 

дисперзии (вклучувајќи цемент), керамички производи 
и смеси кои содржат природен ураниум или природни 
ураниумови соединенија
Оваа поткатегорија, исто така, опфаќа:
 -кермети

 24.46.10 Природен ураниум и негови соединенија; легури, дисперзии 
(вклучувајќи кермети), керамички производи и смеси кои 
содржат природен ураниум или природни ураниумови 
соединенија

2844.10

Оваа поткатегорија, исто така, опфаќа:
 -кермети

 24.46.9 Постапки по договор како дел од преработката на 
нуклеарни горива

 24.46.99 Постапки по договор како дел од преработката на нуклеарни 
горива

 24.5 услуги за леење на метали
 24.51 услуги за леење на железо
 24.51.1 услуги за леење на одливки од железо
 24.51.11 Услуги за леење  на темперирана (ковлива) одливка на 

железо
 24.51.12 Услуги за леење  на нодуларна (топчеста) одливка од железо                                                                                                                                           

                                                          
 24.51.13 Услуги за леење  на сива одливка  од железо                                                                                                                                           

                                                                         
 24.51.2 Цевки и шупливи профили од леано  железо
 24.51.20 Цевки и шупливи профили од леано железо 7303
 24.51.3 Цевки и прибор за цевки од леано  железо
 24.51.30 Цевки и прибор за цевки од леано  железо 7307 [.11 + .19.10]
 24.51.9 Постапки по договор како дел од производството на леано 

железо
 24.51.99 Постапки по договор како дел од производството на леано 

железо
 24.52 услуги за леење на челик
 24.52.1 услуги за леење на челик
 24.52.10 Услуги за леење на челик
 24.52.2 Цевки од центрифугален леан челик
 24.52.20 Цевки од центрифугален леан челик
 24.52.3 Цевки и прибор за цевки од леан челик
 24.52.30 Цевки и прибор за цевки од леан челик 7307.19.90
 24.53 услуги за леење на лесни метали
 24.53.1 услуги за леење на лесни метали
 24.53.10 Услуги за леење на лесни метали
 24.54 услуги за леење на други обоени метали
 24.54.1 услуги за леење на други обоени метали
 24.54.10 Услуги за леење на други обоени метали
 25 гОТОВИ МЕТАЛНИ ПРОИЗВОДИ, ОСВЕН МАШИНИ И ОПРЕМА

Овој оддел не опфаќа:
 -машини и опрема, опфатени во оддел 28

 25.1 Метални конструкции
 25.11 Метални конструкции и нивни делови
 25.11.1 Монтажни згради од метал
 25.11.10 Монтажни згради од метал 9406.00.3

Оваа поткатегорија опфаќа:



250 Државен завод за статистика

ШИФРА НАЗИВ
HS/CN 
2015

 -монтажни куќи, главно изработени од метал, составени и 
подготвени за користење или несоставени
 -недовршени куќи, составени или не, кои имаат битни 
карактеристики на монтажни куќи
Куќите може да бидат наменети за живеење, канцеларии, 
продавници, складишта, гаражи, оранжерии и за други 
потреби

 25.11.2 Метални конструкции и нивни делови
 25.11.21 Мостови и конструкции и нивни делови од железо или челик                                                                                                                                            

                                       
7308.10

 25.11.22 Кули и решеткасти столбови од железо или челик                                                                                                                                            
                                               

7308.20

 25.11.23 Други конструкции и нивни делови, прачки, 
профили и слично, од железо, челик или алуминиум                                                                                                                                        
  

7308 [.40 + .90 (.59 + .98)] + 
7610.90

 25.11.9 Постапки по договор како дел од производството на 
метални конструкции и нивни делови

 25.11.99 Постапки по договор како дел од производството на метални 
конструкции и нивни делови

 25.12 Врати и прозорци од метал
 25.12.1 Врати, прозорци, рамки и прагови за врати од метал                                                                                                                                            

                
 25.12.10 Врати, прозорци, рамки и прагови за врати од метал                                   7308.30 + 7610.10
 25.12.9 Постапки по договор како дел од производството на врати и 

прозорци од метал
 25.12.99 Постапки по договор како дел од производството на врати и 

прозорци од метал
 25.2 Цистерни, резервоари и садови од метал
 25.21 Радијатори и котли за централно греење
 25.21.1 Радијатори и котли за централно греење
 25.21.11 Радијатори за централно греење, 

неелектрично загревани, од железо и челик                                                                                                                                            
                                  

7322.1

 25.21.12 Котли за централно греење, за добивање на топла вода или 
пареа под низок притисок

8403.10

 25.21.13 Делови за котли за централно греење 8403.90
 25.21.9 Постапки по договор како дел од производството на 

радијатори и котли за централно греење
 25.21.99 Постапки по договор како дел од производството на 

радијатори и котли за централно греење
 25.29 Други цистерни, резервоари и садови од метал
 25.29.1 Други цистерни, резервоари и садови од метал
 25.29.11 Резервоари, цистерни, буриња и слични контејнери (освен за 

компримиран и течен гас), од железо, челик или алуминиум, 
со капацитет над 300 литри,  неопремени со механичка или 
термичка опрема  

7309 + 7611

 25.29.12 Контејнери за компримирани или течни гасови, од метал 7311 + 7613
 25.29.9 Постапки по договор како дел од производството на 

цистерни, резервоари и слични  садови од метал
 25.29.99 Постапки по договор како дел од производството на 

цистерни, резервоари и слични  садови од метал
 25.3 Парни котли, освен котли за централно греење со топла 

вода
Оваа група не опфаќа:
 -котли за централно греење, опфатени во 25.21.1

 25.30 Парни котли, освен котли за централно греење со топла 
вода
Оваа класа не опфаќа:
 -котли за централно греење, опфатени во 25.21.1
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 25.30.1 Парни котли и нивни делови 
 25.30.11 Котли за производство на водена 

и друга пареа: котли за врела вода                                                                                                                                             
                    

8402 [.1 + .20]

 25.30.12 Помошни уреди за котли; кондензатори за 
енергетски единици за водена и друга пареа                                                                                                                                            
         

8404 [.10 + .20]

 25.30.13 Делови за парни котли                                                                                                                                            
                                                                            

8402.90 + 8404.90

 25.30.2 Нуклеарни реактори и нивни делови
 25.30.21 Нуклеарни реактори, освен сепаратори на изотопи 8401.10
 25.30.22 Делови за нуклеарни реактори, освен сепаратори на изотопи 8401.40
 25.30.9 Постапки по договор како дел од производството на парни 

котли, освен котли за централно греење
Оваа категорија не опфаќа:
 -постапки по договор како дел од производството на 
радијатори и котли за централно греење, опфатени во 
25.21.99

 25.30.99 Постапки по договор како дел од производството на парни 
котли, освен котли за централно греење
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -постапки по договор како дел од производството на 
радијатори и котли за централно греење, опфатени во 
25.21.99

 25.4 Оружје и муниција
 25.40 Оружје и муниција
 25.40.1 Оружје и муниција и нивни делови
 25.40.11 Воено оружје, освен револвери, пиштоли и слично                                                                                                                                           

                                            
9301

 25.40.12 Револвери, пиштоли, друго огнено  и слично оружје, освен в
оено                                                                                                                               

9302 + 9303 + 9304

 25.40.13 Бомби, гранати  и слична воена муниција; друга муниција, 
проектили и нивни делови                                                                                                                        

9306

 25.40.14 Делови за воено оружје и друго оружје 9305
 25.40.9 Постапки по договор како дел од производството на оружје 

и муниција
 25.40.99 Постапки по договор како дел од производството на оружје и 

муниција
 25.5 услуги за ковање, пресување, штанцување и валање на 

метали; металургија на прав
 25.50 услуги за ковање, пресување, штанцување и валање на 

метали; металургија на прав
 25.50.1 услуги за ковање, пресување, штанцување и валање на 

метали
 25.50.11 Услуги за ковање на метали

Оваа поткатегорија, исто така, опфаќа:
 -услуги за ладно влечење

 25.50.12 Услуги за штанцување на метали
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за штанцување на обоени метали според нацрт

 25.50.13 Други услуги за обликување на метали
 25.50.2 Производи во металургијата, од метален прав
 25.50.20 Производи во металургијата, од метален прав

Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за производство на метални предмети директно од 
метален прав со термичка обработка (синтерување) или со 
пресување
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 -услуги за производство на брусени или режени делови од 
тврди метални карбиди

 25.6 услуги за обработка и пресвлекување на метали; услуги за 
машинска обработка на метали

 25.61 услуги за обработка и пресвлекување на метали
 25.61.1 услуги за пресвлекување на метал
 25.61.11 Услуги за пресвлекување на метали

Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за пресвлекување на метали со натопување во 
растопени метали
 -услуги за пресвлекување на метали преку термичко 
распрскување
 -услуги за пресвлекување на метали со цинк (поцинкување), 
преку електролиза или хемиска обработка
 -услуги за пресвлекување на други метали (никел, бакар, 
хром и друго), преку електролиза или хемиска обработка

 25.61.12 Услуги за пресвлекување на неметали
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за пресвлекување со пластични маси
 -услуги за друго пресвлекување (фосфатирање, емајлирање 
и друго)

 25.61.2 Други услуги за обработка на метали
 25.61.21 Услуги за топлотна обработка  на 

метали, освен пресвлекување на метал                                                                                                                                            
                                              

 25.61.22 Други услуги за површинска обработка на метали                                                                                                                                           
                                                                  
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за боење и лакирање
 -услуги за анодирање
 -услуги за нанесување слој со помош на водена пареа
 -други услуги за површинска обработка на метали
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -услуги на вакумско пресвлекување на пластични делови со 
метал, опфатени во 22.29.91

 25.62 услуги за машинска обработка на метали
 25.62.1 услуги за доработка, стружење на метални делови
 25.62.10 Услуги за доработка, стружење на метални делови

Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за производство на стружени метални делови

 25.62.2 Други услуги за машинска обработка на метал
 25.62.20 Други услуги за машинска обработка на метал

Оваа поткатегорија опфаќа:
 -општи услуги на механички инженеринг, на пр., дупчење, 
глодање, еродирање (нагризување), рендање, брусење, 
развртување, нивелирање, пилење, стругање, острење, 
заварување, спојување и др.
 -сечење на метални делови со ласерски зраци
 -брусење и острење на метални делови, вклучувајќи и 
полирање
 -ковачки работи кои не се дел од производството
 -уметничка обработка на метал која не е дел од 
производството
 -свиткување на армиран челик
 -впишување на метални делови со ласерскии зраци
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 25.7 Сечила, алати и метална опрема за општа намена
 25.71 Сечила
 25.71.1 Сечила
 25.71.11 Ножеви, освен за машини, ножици и сечила за нив                                                                                                                                              

                                                    
8211 + 8213

 25.71.12 Апарати за бричење, бричеви и жилети 
за нив, вклучувајќи и жилети во ленти                                                                                                                                            
          

8212

Оваа поткатегорија, исто така, опфаќа:
 -жилети во ленти    

 25.71.13 Други ножеви и прибор за јадење, прибор за маникир и 
педикир                

8214

 25.71.14 Лажици, вилушки, црпалки, лажици за пена, лопатки за 
сервирање на слатки, ножеви за риба, за путер, штипки за 
шеќер и сличен кујнски и трпезен прибор                                                                                                         

8215

 25.71.15 Мечеви, сабји, бајонети, копја и слични оружја и нивни 
делови           

9307

 25.71.9 Постапки по договор како дел од производството на сечила
 25.71.99 Постапки по договор како дел од производството на сечила
 25.72 брави и шарки
 25.72.1 брави и шарки
 25.72.11 Катанци и брави за моторни возила,  брави за мебел, од 

неблагородни метали      
8301 [.10 + .20 + .30]

 25.72.12 Други брави од неблагородни метали                  8301.40
 25.72.13 Затворачи и окови со затворачи, со вградена брава; делови                                                                                                                       8301 [.50 + .60 + .70]
 25.72.14 Окови, прибор и слични производи за моторни возила, 

врати, прозорци, мебел и слично од неблагородни метали                                                             
8302

 25.72.9 Постапки по договор како дел од производството на брави 
и шарки

 25.72.99 Постапки по договор како дел од производството на брави и 
шарки

 25.73 Алати
 25.73.1 Рачен алат за употреба во земјоделството, градинарството и 

шумарството    
 25.73.10 Рачен алат за употреба во земјоделството, градинарството и 

шумарството     
8201

 25.73.2 Рачни пили; листови за пили од сите видови        
 25.73.20 Рачни пили; листови за пили од сите видови              8202
 25.73.3 Други рачни алати
 25.73.30 Други рачни алати 8203 + 8204 + 8205 + 8206
 25.73.4 Заменливи делови за рачен алат на механички или 

електричен погон и за алатни машини                                 
 25.73.40 Заменливи делови за рачен алат на механички или 

електричен погон и за алатни машини                         
8207 [.40 + .50 + .60 + .70 + 
.80 + .90]

 25.73.5 Калапи; калапници за леарници на метали; моделни плочи, 
модели за изработка на калапи                        

 25.73.50 Калапи; калапници за леарници на метали; моделни плочи, 
модели за изработка на калапи                                                                                                                             

8480

 25.73.6 Други алати
 25.73.60 Други алати 8207 [.1 + .20 + .30] + 8208 

+ 8209
 25.73.9 Постапки по договор како дел од производството на алати
 25.73.99 Постапки по договор како дел од производството на алати
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 25.9 Други готови производи од метал
 25.91 бочви и слични контејнери, од челик
 25.91.1 бочви и слични контејнери, од челик
 25.91.11 Резервоари, бочви, буриња, лимени кутии и слична 

амбалажа, за сите видови материјали (освен за гасови),  од 
железо или челик, со капацитет од 50 l до 300 l, неопремени 
со механичка или термална опрема                                                    

7310.10

 25.91.12 Резервоари, бочви, буриња, лимени кутиии, (освен оние 
кои се затвораат со лемење или свиткување) и слични 
контејнери, за сите видови  материјали (освен за гасови), 
од железо или челик, со капацитет до 50 l, неопремени со 
механичка или термална опрема 

7310.29

Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -лимени кутии од железо или челик, кои се затвораат со 
лемење или свиткување, опфатени во 25.92.11

 25.91.9 Постапки по договор како дел од производството на бочви 
и слични контејнери, од челик

 25.91.99 Постапки по договор како дел од производството на бочви и 
слични контејнери, од челик

 25.92 Амбалажа за пакување од лесни метали
 25.92.1 Амбалажа за пакување од лесни метали
 25.92.11 Лимени кутии кои се затвораат со лемење или свиткување, 

од железо или челик, со капацитет до 50 l
7310.21

 25.92.12 Алуминиумски бочви, буриња, лимени кутии и слични 
контејнери, за сите видови материјали (освен за гасови), со 
капацитет помал и еднаков на  300 l      

7612

 25.92.13 Затки, капаци, капсули од неблагородни метали                                                                                                                                           
                                                    

8309

 25.92.9 Постапки по договор како дел од производството на 
амбалажа од лесни метали

 25.92.99 Постапки по договор како дел од производството на 
амбалажа од лесни метали

 25.93 Производи од жица, синџири и пружини
 25.93.1 Производи од жица, синџири и пружини
 25.93.11 Вплетени жици, јажиња и кабли, плетени ленти, плетиво 

и слично, од железо или челик, електрично неизолирани                                                                                                                                      
         

7312

 25.93.12 Бодликава жица од железо и од челик; вплетени јажиња и 
кабли, плетени ленти и слично, од бакар или алуминиум, 
електрично неизолирани                                                                                                   

7313 + 7413 + 7614

 25.93.13 Ткаенини, решетки, мрежи и огради од железна, челична или 
бакарна жица; развлечени решетки од железо, челик или ба
кар                                                                                                                              

7314 + 7419.99.10

 25.93.14 Шајки, клинци, патенти-притискачи и шпенадли за плутани 
табли, брановидни шајки, спојувалки и слични производи                                                                                                                                        
                               

7317 + 7415.10 + 7616.10

 25.93.15 Жици, прачки, цевки, плочи, електроди, 
обложени или исполнети со топители                                                                                                                                         
                          

8311

 25.93.16 Пружини и листови за пружини од 
железо или челик; пружини од бакар                                                                                                                                            
                                     

7320 + 7419.99.30

 25.93.17 Синџири (освен трансмисиски) и нивни делови                                                                                                                                           
                                                            

7315 [.20 + .8 + .90] + 
7419.10

Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -преносни членковидни синџири, од железо или челик, 
опфатени во 28.15.21
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 25.93.18 Игли за шиење, игли за плетење, тапи игли, игли за  
хеклање, игли за везење  и слични производи за рачна 
употреба, од железо или челик; безопасни игли и други 
игли од железо или челик неспоменати на друго место                                                                                                                                            
                     

7319

 25.93.9 Постапки по договор како дел од производството на 
производи од жица, синџири и пружини

 25.93.99 Постапки по договор како дел од производството на 
производи од жица, синџири и пружини

 25.94 Сврзувачки елементи и завртни машински производи
 25.94.1 Сврзувачки елементи и завртни машински производи
 25.94.11 Завртки, навртки и слични производи со навој, од железо или 

челик, неспоменати на друго место                               
7318.1

 25.94.12 Подлошки, заковки и слични производи без навој, од железо 
или челик, неспоменати на друго место                   

7318.2

 25.94.13 Подлошки, завртки, навртки и слични производи со навој и 
без навој, од бакар                       

7415 [.2 + .3]

 25.94.9 Постапки по договор како дел од производството на 
сврзувачки елементи и завртни машински производи

 25.94.99 Постапки по договор како дел од производството на 
сврзувачки елементи и завртни машински производи

 25.99 Други готови метални производи, неспоменати на друго 
место

 25.99.1 Производи од метал за бања и кујна
 25.99.11 Сливници, лавабоа, кади и други санитарии и нивни делови 

од железо, челик, бакар или алуминиум                                                                                                                                  
7324 + 7418.20 + 7615.20

 25.99.12 Трпезни, кујнски и други производи за домаќинствата, и 
нивни делови, од железо, челик, бакар или алуминиум

7323 + 7418.10.90 + 7615.1 
+ 8210

 25.99.2 Други производи од неблагородни метали
 25.99.21 Армирани и зајакнати каси, сефови, врати и прегради за 

трезори, ормани за сефови, касети за пари или документи и 
слично, од неблагородни метали                                                                                                  

8303

 25.99.22 Пултови за документи, сталаци за хартија, сталаци за 
пенкала, сталаци за печати и слична канцелариска опрема од 
неблагородни метали, освен канцелариски мебел

8304

 25.99.23 Механизми за корици со слободни листови и за фасцикли, 
спојници за писма, слични канцелариски предмети и иглички 
за хефталка, од неблагородни метали                                                                                                        

8305

 25.99.24 Статуети и слични украси, рамки за фотографии, слики и 
слично и огледала, од неблагородни метали                                      

8306 [.2 + .30]

 25.99.25 Копци, рамки со копци, спони, шноли, ринглички, иглички и 
слично од неблагородни метали, за облека, обувки, циради, 
рачни торби, патни предмети или други готови производи; 
цевчести или чаталести заковки од неблагородни метали; 
перли и  монисти од неблагородни метали

8308

 25.99.26 Пропелери и лопатки за бродови и чамци                                                                                                                                            
                                                               

8487.10

 25.99.29 Други производи од неблагородни метали, неспоменати на 
друго место

7316 + 7325 + 7326 + 
7419 [.91 + .99.90] + 7508 
+ 7616.9 + 7806 + 7907 + 
8007+ 8306.10 + 8307 + 
8310 + 8505.11 + 8608 + 
9615 [.19 + .90]

Оваа поткатегорија, исто така, опфаќа:
 -перманентни метални магнети

 25.99.9 Постапки по договор како дел од производството на други 
готови производи од метали, неспоменати на друго место

 25.99.99 Постапки по договор како дел од производството на други 
готови производи од метали, неспоменати на друго место
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 26 КОМПЈуТЕРИ, ЕЛЕКТРОНСКИ И ОПТИЧКИ ПРОИЗВОДИ
 26.1 Електронски компоненти и плочи
 26.11 Електронски компоненти
 26.11.1 Термојонски, ладнокатодни и фотокатодни електронски 

цевки, вклучувајќи и катодни цевки
 26.11.11 Катодни цевки за телевизиски приемници; цевки за 

телевизиски камери; други катодни цевки
8540 [.1 + .20 + .40 + .60]

 26.11.12 Магнетронски, клистронски, 
микробранови и други електронски цевки                                                                                                                                            
                                     

8540 [.7 + .8]

 26.11.2 Диоди и транзистори
Оваа категорија, исто така, опфаќа:
 -катодни цевки

 26.11.21 Диоди; транзистори; тиристори; диак и триак елементи 8504 [.2 + .3] + 8541 [.10 + 
.2 + .30]

 26.11.22 Полупроводнички елементи;  диоди за емитување на 
светлина; монтирани пиезоелектрични кристали; нивни дел
ови                                                                                                                                

8541 [.40 + .50 + .60]

 26.11.3 Електронски интегрални кола
 26.11.30 Електронски интегрални кола 8542.3
 26.11.4 Делови на електронски цевки и на други електронски 

компоненти, неспоменати на друго место
 26.11.40 Делови на електронски цевки и на други електронски 

компоненти, неспоменати на друго место
8522.10 + 8540.9 + 8541.90 
+ 8542.90 + 8544.42.10

 26.11.5 Празни печатени кола
 26.11.50 Празни печатени кола 8534.00 (.11 + .19)
 26.11.9 услуги поврзани со производството на електронски 

интегрални кола; Постапки по договор како дел од 
производството на електронски компоненти

 26.11.91 Услуги поврзани со производството на електронски 
интегрални кола
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги на составување на микросклопки на интегрални кола

 26.11.99 Постапки по договор како дел од производството на 
електронски компоненти

 26.12 Полни електронски плочи
 26.12.1 Полни печатени кола
 26.12.10 Полни печатени кола 8534.00.90

Оваа поткатегорија, исто така, опфаќа:
 -полни електронски плочи

 26.12.2 Звучни, видео, мрежни и слични картички за машини за 
автоматска обработка на податоци

 26.12.20 Звучни, видео, мрежни и слични картички за машини за 
автоматска обработка на податоци

8471.80

 26.12.3  Картички со вградени електронски интегрални кола 
("smart" картички)

 26.12.30  Картички со вградени електронски интегрални кола ("smart" 
картички)

8523.52

 26.12.9 услуги поврзани со печатење на кола и микро монтажа 
на печатени кола; Постапки по договор како дел од 
производството на полни електронски плочи

 26.12.91 Услуги поврзани со печатење на кола и микро монтажа на 
печатени кола
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги на составување на микросклопки на печатени кола
 -услуги на режење, лакирање и нанесување слој со помош 
на водена пареа на печатени кола и полупроводници
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 26.12.99 Постапки по договор како дел од производството на полни 
електронски плочи

 26.2 Компјутери и периферна опрема
 26.20 Компјутери и периферна опрема
 26.20.1 Компјутерски машини и нивни делови и прибор 
 26.20.11 Преносни (портабл) машини за автоматска обработка на 

податоци, со тежина помала или еднаква на 10 kg, како 
лаптопи, компјутери во форма на бележник; лични дигитални 
асистенти и слични компјутери

8471.30

Оваа поткатегорија, исто така, опфаќа:
 -таблет-компјутери

 26.20.12 Терминали за широка потрошувачка, банкомати (АТМ) и 
слични машини поврзани со кабли со машините за обработка 
на податоци или интернет

8470.50 + 8472.90.30

 26.20.13 Дигитални машини за автоматска обработка на податоци кои 
во истото куќиште содржат барем една средишна единица, 
како и една влезна и излезна единица, комбинирани или не                                                                                         

8471.41

 26.20.14 Дигитални машини за автоматска обработка на податоци, 
презентирани како системи             

8471.49

 26.20.15 Други дигитални машини за автоматска обработка на 
податоци кои содржат или не содржат во исто куќиште една 
или две од следните единици: мемориски единици, влезни 
единици, излезни единици                                                                    

8471.50

 26.20.16 Влезни или излезни единици, со или без мемориски единици 
во исто куќиште                       

8443.32 + 8471.60

 26.20.17 Монитори и проектори кои се користат во системот за 
автоматска обработка на податоци

8528 [.41 + .51 + .61]

 26.20.18 Единици кои извршуваат две или повеќе од следните 
функции: печатење, скенирање, копирање и факс 
трансмисија

8443.31

 26.20.2 Мемориски единици и други мемориски уреди
 26.20.21 Мемориски единици и други мемориски уреди 8471.70
 26.20.22 Флеш мемориски единици, неснимени 8523.51.10
 26.20.3 Други единици на машини за автоматска обработка на 

податоци
 26.20.30 Други единици на машини за автоматска обработка на 

податоци
8471 [.80 + .90]

 26.20.4 Делови и прибор за компјутерски машини
 26.20.40 Делови и прибор за компјутерски машини 8473 [.30 + .50]
 26.20.9 услуги за производство на компјутери и периферна опрема; 

Постапки по договор како дел од производството на 
компјутери и периферна опрема

 26.20.91 Услуги за производство на компјутери и периферна опрема
 26.20.99 Постапки по договор како дел од производството на 

компјутери и периферна опрема
 26.3 Опрема за комуникација
 26.30 Опрема за комуникација
 26.30.1 Радио и телевизиски предаватели; телевизиски камери
 26.30.11 Предаватели со вграден приемник 8525.60
 26.30.12 Предаватели без вграден приемник 8525.50 + 8543.70.90
 26.30.13 Телевизиски камери 8525.80.1
 26.30.2 Електрични уреди за жичана 

телефонија и телеграфија; видеофони                                                                                                                                        
                          

 26.30.21 Телефони со бежична слушалка 8517.11
 26.30.22 Телефони за мобилна радиотелефонска мрежа или за други  

безжични мрежи
8517.12
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Оваа поткатегорија, исто така, опфаќа:
 -паметни (смарт) телефони

 26.30.23 Други телефони и предаватели или апарати за прием на 
глас, слики или други податоци, вклучувајќи апарати за 
комуникација преку жична или безжична мрежа (како 
локална или мрежа со широк опфат)

8517 [.18 + .61 + .62 + .69 
(.10 + .20 + .31 + .90)] + 
8519.50

Оваа поткатегорија, исто така, опфаќа:
 -апарати за комуникација преку жична или безжична мрежа 
(како локална или мрежа со широк опфат)

 26.30.3 Делови за електрични телефонски и телеграфски апарати
 26.30.30 Делови за електрични телефонски и телеграфски апарати 8517.70.90 + 8522.90.41 + 

8529.90.65
 26.30.4 Антени од сите видови и делови за нив; делови за радио и 

телевизиски предаватели и телевизиски камери
 26.30.40 Антени од сите видови и делови за нив; делови за радио и 

телевизиски предаватели и телевизиски камери
8517.70.1 + 8529 [.10 + .90 
(.4 + .92)]

 26.30.5 Алармни апарати за заштита од кражби или пожар и слични 
апарати

 26.30.50 Алармни апарати за заштита од кражби или пожар и слични 
апарати

8531.10

 26.30.6 Делови за алармни апарати за заштита од кражби или 
пожар 

 26.30.60 Делови за алармни апарати за заштита од кражби или пожар 8531.90
 26.30.9 Постапки по договор како дел од производството на 

комуникациска опрема
 26.30.99 Постапки по договор како дел од производството на 

комуникациска опрема
 26.4 Електронски апарати за широка потрошувачка
 26.40 Електронски апарати за широка потрошувачка
 26.40.1 Радиоприемници
 26.40.11 Радиоприемници (освен за моторни возила), без оглед на тоа 

дали се или не се комбинирани со апарат за снимање  или 
репродукција на звук или со часовник                                                              

8527 [.1 + .9]

Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -радиоприемници кои не можат да работат без надворешен 
извор на енергија, за употреба во моторни возила, опфатени 
во 26.40.12         

 26.40.12 Радиоприемници кои не можат да работат без надворешен 
извор на енергија, за употреба во моторни возила        

8527.2

 26.40.2 Телевизиски приемници, со или без вграден 
радиоприемник или апарат за снимање или репродукција 
на звук или слика

 26.40.20 Телевизиски приемници, со или без вграден радиоприемник 
или апарат за снимање или репродукција на звук или слика

8528.7

 26.40.3 Апарати за снимање и за репродукција на звук и слика
 26.40.31 Грамофони, касетофони и други апарати за репродукција на 

звук
8519 [.20 + .30 + .81 (.1 + .2 
+ .3 + .45) + .89.1]

 26.40.32 Магнетофони и други апарати за снимање на звук 8519 [.81 (.55 + .6 + .75 + .8 
+ .95) + .89.90]

 26.40.33 Апарати за снимање и репродукција на слика и други 
апарати за снимање и репродукција на слика

8521 + 8525.80.9

 26.40.34 Монитори и проектори, неповрзани со телевизиски 
приемници и кои не се употребуваат во системите за 
автоматска обработка на податоци

8528 [.49 + .59 + .69]

 26.40.4 Микрофони, звучници, приемници за радиотелефонија и 
радиотелеграфија

 26.40.41 Микрофони и нивни стативи 8518.10
 26.40.42 Звучници; слушалки за на глава, слушалки за едно уво и 

комбинации на слушалки со микрофони                                
8518 [.2 + .30]
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 26.40.43 Аудиофреквентни електрични засилувачи; електрични 
комплети за засилување на звук

8518 [.40 + .50]

 26.40.44 Приемници за радиотелефонија и радиотелеграфија, 
неспоменати на друго место                                 

8517.69.39

 26.40.5 Делови за звучна и видеоопрема
 26.40.51 Делови и прибор за звучна и видеоопрема                                                                                                                                      

                                                
8518.90 + 8522.90 + 
8529.90.65

 26.40.52 Делови за радиоприемници и радиопредаватели 8528.71.11 + 8529.90 (.20 
+ .65)

 26.40.6 Електронски видеоигри за употреба со ТВ приемник или со 
сопствен екран и други игри со можност за електронско при
кажување                                                                                                                                     

 26.40.60 Електронски видеоигри за употреба со ТВ приемник или 
со сопствен екран и други игри со можност за електронско 
прикажување                  

9504.50

 26.40.9 Постапки по договор како дел од производството на 
електрични апарати за широка потрошувачка

 26.40.99 Постапки по договор како дел од производството на 
електрични апарати за широка потрошувачка

 26.5 Инструменти и апарати за мерење, испитување и 
навигација; саати и часовници

 26.51 Опрема за мерење, испитување и навигација
 26.51.1 Навигациски, метеоролошки, геофизички и слични 

инструменти и уреди
 26.51.11 Компаси; други инструменти и уреди за навигација                                        9014 [.10 + .20 + .80]

Оваа поткатегорија опфаќа:
 -навигациски инструменти и апарати како што се глобалниот 
систем за позиционирање (GPS) и Galileo

 26.51.12 Теодолити и тахиметри; други геодетски, хидрографски, 
океанографски, хидролошки, метеоролошки и геофизички 
инструменти и уреди

9015 [.20 + .40 + .80]

Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -далечиномери, опфатени во 26.70.24

 26.51.2 Радари и радионавигациски апарати
 26.51.20 Радари и радионавигациски апарати 8526
 26.51.3 Прецизни ваги; инструменти за цртање, сметање, мерење 

на должина и слично
 26.51.31 Ваги со осетливост од 5 центиграми и помалку                                 9016
 26.51.32 Маси и инструменти за цртање, инструменти за 

обележување и математичко пресметување            
9017 [.10 + .20]

 26.51.33 Инструменти за рачно мерење на должина, (вклучувајќи 
микрометри и шублери), неспоменати на друго место                   

9017.30

Оваа поткатегорија, исто така, опфаќа:
 -микрометри и шублери

 26.51.4 Инструменти за мерење на електрични величини и 
јонизирачки зрачења

 26.51.41 Инструменти и апарати за мерење или откривање  на 
јонизирачки зрачења          

9030.10

 26.51.42 Катодни осцилоскопи и осцилографи              9030.20.10
 26.51.43 Инструменти за мерење  на електрични величини, без 

апарати за регистрирање                     
9030 [.31 + .33]

 26.51.44 Инструменти и апарати за телекомуникации             9030.40
 26.51.45 Инструменти и апарати за мерење и контрола на електрични 

величини, неспоменати на друго место                   
9030 [.20 (.30 + .9) + .32 + 
.39 + .8]

 26.51.5 Инструменти за контрола на други физички карактеристики
 26.51.51 Хидрометри, термометри, пирометри, барометри, 

хигрометри и психрометри              
9025 [.11.80 + .19 + .80]

 26.51.52 Инструменти за мерење  или контрола на проток, ниво, 
притисок и  други променливи величини на течности и гасови                                                                                                                                   

9026 [.10 + .20 + .80]
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 26.51.53 Инструменти и апарати за физички и хемиски анализи, 
неспоменати на друго место                        

9027 [.10 + .20 + .30 + .80 
(.11 + .13 + .17 + .9)]

Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -светломери, опфатени во 26.70.24

 26.51.6 Други инструменти и апарати за мерење, контрола и 
тестирање                  

 26.51.61 Микроскопи (освен оптички) и дифракциони апарати                                 9012.10
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -оптички микроскопи, опфатени во 26.70.22

 26.51.62 Машини и апарати за испитување на механичките особини 
на материјалите              

9024 [.10 + .80]

 26.51.63 Мерачи на потрошувачка и производство на гасови, течности 
и електрична енергија                                  

9028 [.10 + . 20 + .30]

 26.51.64 Бројачи на вртежи и производство, таксиметри; покажувачи 
на брзина и тахометри; стробоскопи                 

9029 [.10 + .20 (.31 + .38)]

Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -стробоскопи, опфатени во 26.70.24  

 26.51.65 Инструменти и апарати за автоматска регулација и контрола, 
хидраулични или пневматски

9032.81

 26.51.66 Инструменти, уреди и машини за мерење или контрола, 
неспоменати на друго место

9031 [.20 + .80]

Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -профил-проектори и оптички инструменти и апарати, 
неспоменати на друго место, опфатени во 26.70.24  

 26.51.7 Термостати, маностати, други инструменти и апарати за 
автоматска регулација или контрола                                        

 26.51.70 Термостати, маностати, други инструменти и апарати за 
автоматска регулација или контрола                               

9032 [.10 + . 20 + .89]

 26.51.8 Делови и прибор за опрема за мерење, испитување и 
навигација

 26.51.81 Делови за радари и апарати за радионавигација 8529.90 (.65 + .97)
 26.51.82 Делови и прибор за производи од шифрите 26.51.12, 

26.51.32, 26.51.33, 26.51.4 и 26.51.5; микротоми; делови 
неспоменати на друго место                                                                                                                             

9015.90 + 9017.90 + 
9025.90 + 9026.90 + 
9027.90 + 9030.90 + 9033

 26.51.83 Делови и прибор за микроскопи (освен оптички) и  
дифракциони апарати                              

9012.90

 26.51.84 Делови и прибор за производи од шифрите 26.51.63 и 26.51
.64                           

9028.90 + 9029.90

 26.51.85 Делови и прибор за инструменти и апарати од шифрите 
26.51.65, 26.51.66 и 26.51.70                 

9031.90 (.30 + .85) + 
9032.90

 26.51.86 Делови и прибор за инструменти и апарати од шифрите 
26.51.11 и 26.51.62

9014.90 + 9024.90

 26.51.9 Постапки по договор како дел од производството на опрема 
за мерење, испитување и навигација

 26.51.99 Постапки по договор како дел од производството на опрема 
за мерење, испитување и навигација

 26.52 Саати и часовници
 26.52.1 Саати и часовници, освен нивни механизми и делови

Оваа категорија не опфаќа:
 -механизми за саати и часовници, опфатени во 26.52.21  

 26.52.11 Рачни, џебни и други лични часовници, со куќишта 
од благородни метали или од метали платинирани со 
благородни метали                                                                                                                                        

9101

 26.52.12 Други рачни, џебни и други лични часовници, вклучувајќи и 
штоперки                      

9102

Оваа поткатегорија, исто така, опфаќа:
 -стоперки

 26.52.13 Часовници за инструмент-табли и  слични часовници за 
возила       

9104
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 26.52.14 Часовници со механизам; будилници и ѕидни часовници; 
други часовници             

9103 + 9105

 26.52.2 Механизми и делови за саати и часовници
 26.52.21 Механизми за саати и часовници                  9108 + 9109 + 9110
 26.52.22 Куќишта за саати и часовници и нивни делови   9111 + 9112
 26.52.23 Други делови за саати и часовници                                                                                                                           9114
 26.52.24 Апарати за регистрирање на време, часовници за 

паркиралишта; временски прекинувачи со механизам за 
часовници  

9106 + 9107

 26.52.9 Постапки по договор како дел од производството на саати и 
часовници

 26.52.99 Постапки по договор како дел од производство на саати и 
часовници

 26.6 Опрема за зрачење, електромедицинска и 
електротерапевтска опрема

 26.60 Опрема за зрачење, електромедицинска и 
електротерапевтска опрема

 26.60.1 Опрема за зрачење, електромедицинска и 
електротерапевтска опрема

 26.60.11 Рендген-апарати и апарати кои користат алфа, бета или гама 
зраци            

9022

 26.60.12 Електродијагностички апарати кои се користат во медицината                                          9018.1
 26.60.13 Апарати со ултравиолетови или инфрацрвени зраци за 

медицинска, хируршка, забарска и ветеринарна наука                                                                                                           
9018.20

 26.60.14 Апарати за стимулирање на работата на срцето (пејсмејкери); 
апарати за подобрување на слухот

9021 [.40 + .50 + .90.10]

 26.60.9 услуги за производство на медицински инструменти; 
Постапки по договор како дел од производството на опрема 
за зрачење, електромедицинска  и електротерапевтска 
опрема

 26.60.91 Услуги за производство на медицински инструменти
 26.60.99 Постапки по договор како дел од производството на опрема 

за зрачење, електромедицинска  и електротерапевтска 
опрема

 26.7 Оптички инструменти и фотографска опрема
 26.70 Оптички инструменти и фотографска опрема
 26.70.1 Фотографска опрема и нејзини делови
 26.70.11 Леќи на објективи за фотографски апарати, проектори 

и фотографски апарати за зголемување и намалување                                                                                                                                       
              

9002.11

 26.70.12 Фотографски апарати за подготвување на печатарски плочи и  
цилиндри; фотографски апарати за снимање на документи на 
микрофилм, микрофиш и слично                                                                                                               

9006 [.10 + .30]

 26.70.13 Дигитални  фотоапарати 8525.80.30
 26.70.14 Фотографски апарати за моментна-брза фотографија и други 

фотографски апарати                                    
9006 [.40 + .5]

 26.70.15 Кинематографски камери                                          9007.10
 26.70.16 Кинематографски проектори      9007.20 
 26.70.19 Друга фотографска опрема; делови и прибор за фотографска 

опрема                          
9006 [.6 + .9] + 9007.9 + 
9008 + 9010

Оваа поткатегорија опфаќа:
 -проектори за слајдови
 -читачи на микрофиши
 -фотографски зголемувачи или намалувачи
 -фотографски рефлектори
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 26.70.2 Други оптички инструменти и делови за нив
 26.70.21 Листови и плочи од поларизирачки материјал; леќи, призми, 

огледала и други оптички елементи (освен од оптички 
необработено стакло), монтирани или немонтирани, 
различни од оние за фотографски апарат, проектори или 
фотографски зголемувачи или намалувачи

9001 [.20 +.90] + 9002 [.19 + 
.20 + .90]

Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -стакла за очила, оптички необработени, опфатени во 
23.19.22

 26.70.22 Дурбини, монокулари и други оптички телескопи; 
други астрономски инструменти; оптички микроскопи                                                                                                                                       
        

9005 [.10 + .80] + 9011 [.10 
+ .20 + .80]

 26.70.23 Уреди со течни кристали; ласери, освен ласерски диоди; 
други оптички уреди, апарати и инструменти, неспоменати 
на друго место                                                                                                                                

9013 [.10 + .20 + .80]

 26.70.24 Уреди и инструменти за оптичко мерење и контрола 9015.10 + 9027 [.10.90 + 
.50 + .80.05] + 9029.20.90 + 
9031.4

 26.70.25 Делови и прибор за двогледи со два објектива, двогледи со 
еден објектив и други оптички телескопи; други астрономски 
инструменти и оптички микроскопи

9005.90 + 9011.90

 26.70.26 Делови и прибор за уреди со течни кристали, ласери (освен 
ласерски диоди) и други оптички уреди и инструменти, 
неспоменати на друго место

9013.90 + 9015.90 + 
9027.90.50 + 9031.90.20

 26.70.9 Постапки по договор како дел од производството на 
оптички инструменти и фотографска опрема

 26.70.99 Постапки по договор како дел од производството на оптички 
инструменти и фотографска опрема

 26.8 Магнетни и оптички медиуми
 26.80 Магнетни и оптички медиуми
 26.80.1 Магнетни и оптички медиуми
 26.80.11 Магнетни медиуми, неснимени, освен картички со магнетни 

ленти
8523.29 (.15 + .90)

Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -картички со магнетни ленти, опфатени во 26.80.14

 26.80.12 Оптички медиуми, неснимени 8523.41 (.10 + .30 + .90)
 26.80.13 Други медиуми за снимање, вклучувајќи матрици и мастери 

за производство на дискови
8523 [.59.10 + .80.10]

Оваа поткатегорија, исто така, опфаќа:
 -матрици и мастери за производство на дискови

 26.80.14 Картички со магнетни ленти 8523.21
 26.80.9 Постапки по договор како дел од производството на 

магнетни и оптички медиуми
 26.80.99 Постапки по договор како дел од производството на 

магнетни и оптички медиуми
 27 ЕЛЕКТРИЧНА ОПРЕМА
 27.1 Електромотори, генератори, трансформатори и апарати за 

дистрибуција и контрола на електрична енергија
 27.11 Електромотори, генератори и трансформатори
 27.11.1 Мотори со моќ помала или еднаква на 37,5 W;  други 

мотори за  еднонасочна струја; генератори за еднонасочна 
струја

 27.11.10 Мотори со моќ помала или еднаква на 37,5 W;  други мотори 
за еднонасочна струја; генератори за еднонасочна струја

8501 [.10 + .3]
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 27.11.2 универзални мотори AC/DC (за наизменична и еднонасочна 
струја), со моќ поголема од 37.5 W;  други АС мотори; АС 
генератори (алтернатори)                                                                                                                       

 27.11.21 Универзални мотори AC/DC (за наизменична и еднонасочна 
струја), со моќ поголема од 37.5 W                        

8501.20

 27.11.22 AC мотори за наизменична струја, монофазни                   8501.40
 27.11.23 AC мотори за наизменична струја, повеќефазни,  со моќ 

помала и еднаква на 750 W                    
8501.51

 27.11.24 AC мотори за наизменична струја, повеќефазни, со моќ 
поголема од 750 W, но помала или еднаква на 75 KW                     

8501.52

 27.11.25 AC мотори за наизменична струја, повеќефазни, со моќ 
поголема од 75 KW              

8501.53

 27.11.26 Генератори за наизменична струја (алтернатори)               8501.6
 27.11.3 Електрични генераторски агрегати и ротациони конвертори
 27.11.31 Генераторски агрегати со клипни мотори со внатрешно 

согорување на палење со помош на компресија                        
8502.1

 27.11.32 Генераторски агрегати со мотори на палење со помош 
на свеќички; други генераторски агрегати; електрични 
ротациони конвертори                                                                                                                         

8502 [.20 + .39 + .40]

 27.11.4 Електрични трансформатори
 27.11.41 Трансформатори со течен диелектрик                     8504.2
 27.11.42 Други трансформатори, со моќ помала или еднаква на 16 KVA                                                                                                                                             8504 [.31 + .32]
 27.11.43 Други трансформатори, со моќ поголема од 16 KVA                                   8504 [.33 + .34]
 27.11.5 баласти за светилки и цевки со празнење; други индуктори                                                                                                                                
 27.11.50 Баласти за светилки и цевки со празнење; други индуктори                                                                                                                                8504 [.10 + .40.55 + .50]

Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -инвертори, исправувачи, конвертори, опфатени во 27.90.41

 27.11.6 Делови за електромотори, генератори и трансформатори
 27.11.61 Делови за електромотори и генератори                   8503
 27.11.62 Делови за трансформатори, индуктори и статички конвертори                                                                                                                                       

                                                        
8504.90 (.05 + .11 + .18 + 
91)

 27.11.9 Постапки по договор како дел од производството на 
електромотори, генератори и трансформатори

 27.11.99 Постапки по договор како дел од производството на 
електромотори, генератори и трансформатори

 27.12 Апарати за дистрибуција и контрола на електрична енергија
 27.12.1 Електрични апарати за вклучување/исклучување и заштита 

на електрични струјни кола, за напон поголем од 1000 V                                                                                                                                     
 27.12.10 Електрични апарати за вклучување/исклучување и заштита 

на електрични струјни кола, за напон поголем од 1000 V                                                                                                                                     
8535

Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -придушувачи на бранови, за напон поголем од 1000 V, 
опфатени во 27.90.43

 27.12.2 Електрични апарати за вклучување/исклучување и заштита 
на електрични струјни кола, за напон помал или еднаков на 
1000 V                                                                                                                                     

 27.12.21 Осигурувачи за напон помал или еднаков на  1000 V                                     8536.10
 27.12.22 Автоматски прекинувачи (осигурувачи) на струјни кола за 

напон помал или еднаков на  1000 V                                    
8536.20

 27.12.23 Апарати за заштита на струјни кола, неспоменати на друго 
место, за напон помал или еднаков на 1000 V                                                 

8536.30

 27.12.24 Релеи за напон помал или еднаков на  1000 V 8536.4
 27.12.3 Пултови
 27.12.31 Пултови и други основи со уреди за вклучување/исклучување 

и заштита, со напон помал или еднаков на 1000 V                                                      
8537.10

 27.12.32 Пултови и други основи со уреди за вклучување/исклучување 
и заштита, со напон над 1000 V                  

8537.20
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 27.12.4 Делови за апарати за дистрибуција и контрола на 
електрична енергија

 27.12.40 Делови за апарати за дистрибуција и контрола на електрична 
енергија

8538

 27.12.9 Постапки по договор како дел од производството на 
апарати за дистрибуција и контрола на електрична енергија

 27.12.99 Постапки по договор како дел од производството на апарати 
за дистрибуција и контрола на електрична енергија

 27.2 батерии и акумулатори
 27.20 батерии и акумулатори
 27.20.1 Примарни ќелии и примарни батерии, и нивни делови 
 27.20.11 Примарни ќелии и примарни батерии 8506 [.10 + .30 + .40 + .50 + 

.60 + .80]
 27.20.12 Делови на примарни ќелии и примарни батерии                        8506.90
 27.20.2 Електрични акумулатори и  нивни делови 
 27.20.21 Оловни акумулатори за задвижување на клипни мотори                                    8507.10
 27.20.22 Оловни акумулатори освен за задвижување на клипни 

мотори                  
8507.20

Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -oловни акумулатори за задвижување на клипни мотори, 
опфатени во 27.20.21  

 27.20.23 Никел-кадмиумови, никел-метал хибридни, литиум-јонски, 
литиум-полимерни  и други електрични акумулатори                                                                                                                                      
                  

8507 [.30 + .40 + .50 + .60  
.80]

 27.20.24 Делови за електрични акумулатори, вклучувајќи сепаратори                                                                                                                                       
                                                

8507.90

Оваа поткатегорија, исто така, опфаќа:
 -сепаратори 

 27.20.9 Постапки по договор како дел од производството на 
батерии и акумулатори

 27.20.99 Постапки по договор како дел од производството на батерии 
и акумулатори

 27.3 Кабли и електроинсталациски материјал
 27.31 Кабли од оптички влакна
 27.31.1 Кабли од оптички влакна
 27.31.11 Фибер оптички кабли од поединечно 

обложени оптички влакна                                                                                                                                           
                                                

8544.70

 27.31.12 Оптички влакна, снопови и кабли од оптички влакна (освен 
оние кои се поединечно изолирани)

9001.10

Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -кабли од поединечно изолирани оптички влакна, опфатени 
во 27.31.11

 27.31.9 Постапки по договор како дел од производството на кабли 
од оптички влакна

 27.31.99 Постапки по договор како дел од производството на кабли од 
оптички влакна

 27.32 Други електронски и електрични жици и кабли
 27.32.1 Други електронски и електрични жици и кабли
 27.32.11 Изолирана жица за намотки                                                                                                                                          

                                                                                
8544.1

 27.32.12 Коаксијални кабли и други коаксијални електрични 
спроводници

8544.20

 27.32.13 Други електрични спроводници, за напон помал или еднаков 
на 1000 V                 

8544.49

Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -кабли за апарати, продолжни кабли и други електрични 
кабли со изолирана жица и приклучоци, опфатени во 
27.90.44
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 27.32.14 Електрични спроводници за напон над 1000 V                                 8544.60
 27.32.9 Постапки по договор како дел од производството на други 

електронски и електрични жици и кабли
 27.32.99 Постапки по договор како дел од производството на други 

електронски и електрични жици и кабли
 27.33 Електроинсталациски материјал
 27.33.1 Електроинсталациски материјал
 27.33.11 Прекинувачи за напон помал или еднаков на 1000 V 8536.50
 27.33.12 Грла за електрични светилки за напон помал или еднаков на 

1000 V
8536.61

 27.33.13 Електрични приклучоци, штекери и други уреди за 
вклучување/исклучување и заштита на електрични струјни 
кола, неспоменати на друго место                                                                                                                        

8536 [.69 + .70 + .90]

 27.33.14 Електричен изолациски прибор, од пластични маси                                                                                                                                             
                                                           

3925.90.20 + 8547.20

 27.33.9 Постапки по договор како дел од производството на 
електроинсталациски материјал

 27.33.99 Постапки по договор како дел од производството на 
електроинсталациски материјал

 27.4 Електрична опрема за осветлување
 27.40 Електрична опрема за осветлување
 27.40.1 Електрични светилки со усвитена нишка; лачни електрични 

светилки
 27.40.11 Затворени рефлекторски влошки со вградени светилки                                 8539.10
 27.40.12 Волфрам-халогени светилки со нишки, освен ултравиолетови 

и инфрацрвени              
8539.21

Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -ултравиолетови и инфрацрвени светилки, опфатени во 
27.40.15

 27.40.13 Светилки со усвитена нишка, со моќ помала или еднаква на 
200 W, за напон поголем од 100 V, неспоменати на друго ме
сто                                                                                                                                          

8539.22

 27.40.14 Електрични светилки со усвитена нишка, неспоменати на 
друго место                 

8539.29

 27.40.15 Електрични светилки со празнење; ултравиолетови и 
инфрацрвени електрични светилки; лачни електрични 
светилки                      

8539 [.3 + .4]

 27.40.2 Светилки и прибор за осветлување
 27.40.21 Преносни електрични светилки со сопствен извор на енергија 

(на пр., суви батерии, акумулатори или електромагнети)                                                                                                                          
8513.10

 27.40.22 Електрични ламби за на маса, покрај кревет или за на  под                                                                                                                                              
                                                        

9405.20

 27.40.23 Неелектрични ламби и светлечки тела           9405.50
 27.40.24 Осветлени знаци, осветлени плочки со имиња и слично                                          9405.60
 27.40.25 Лустери и други  електрични тавански и ѕидни светлечки тела                                                                                                                                            9405.10
 27.40.3 Други светилки и опрема за осветлување
 27.40.30 Други светилки и опрема за осветлување 8512.20 + 9405 [.30 + .40]

Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -фотографски рефлектори и флеш-апарати, опфатени во 
26.70.19

 27.40.4 Делови за светилки и опрема за осветлување
 27.40.41 Делови за електрични светилки со нишки и со празнење                                                                              8539.90
 27.40.42 Делови за светлечки тела и опрема за осветлување                                               8513.90 + 9405.99
 27.40.9 Постапки по договор како дел од производството на 

електрична опрема за осветлување
 27.40.99 Постапки по договор како дел од производството на 

електрична опрема за осветлување



266 Државен завод за статистика

ШИФРА НАЗИВ
HS/CN 
2015

 27.5 Апарати за домаќинствата
 27.51 Електрични апарати за домаќинствата
 27.51.1 Фрижидери и замрзнувачи; машини за перење; електрични 

ќебиња; вентилатори
 27.51.11 Фрижидери и замрзнувачи за домаќинствата                                 8418 [.10 + .2 + .30 + .40]
 27.51.12 Машини за миење садови за домаќинствата                        8422.11
 27.51.13 Машини за перење и сушење алишта за домаќинствата                                            8450.1 + 8451.21
 27.51.14 Електрични ќебиња                               6301.10
 27.51.15 Вентилатори и отстранувачи на мирис за домаќинствата                 8414 [.51 + .60]
 27.51.2 Други електрични апарати за домаќинствата, неспоменати 

на друго место
 27.51.21 Електромеханички апарати за домаќинствата, со вграден 

електромотор        
8508.1 + 8509 [.40 + .80]

 27.51.22 Апарати за бричење, потстрижување и депилирање, со 
вграден електромотор                  

8510 [.10 + .20 + .30]

 27.51.23 Електротермички апарати за уредување  на коса и апарати за 
сушење раце; електрични пегли на пареа                             

8516 [.3 + .40]

 27.51.24 Други електротермички апарати                                  8508.60 + 8516.7
 27.51.25 Електрични проточни или акумулациони грејачи на вода и 

потопувачки грејачи           
8516.10

 27.51.26 Електрични грејачи на простории и подови                     8516.2
 27.51.27 Микробранови печки                          8516.50
 27.51.28 Други електрични печки; шпорети, решоа и плочи за готвење; 

скари и ражни            
8516.60

 27.51.29 Електрични грејачи отпорници                   8516.80
 27.51.3 Делови за електрични апарати за домаќинствата
 27.51.30 Делови за електрични апарати за домаќинствата 8508.70 + 8509.90 + 

8510.90 + 8516.90
 27.51.9 Постапки по договор како дел од производството на 

електрични апарати за домаќинствата
 27.51.99 Постапки по договор како дел од производството на 

електрични апарати за домаќинствата
 27.52 Неелектрични апарати за домаќинствата
 27.52.1 Неелектрични апарати за готвење и греење, за 

домаќинствата
 27.52.11 Неелектрични апарати за готвење и греење на 

оброци за домаќинствата од железо, челик или бакар                                                                                                                                            
                     

7321.1 + 7418.10.10

 27.52.12 Други грејачи за простории за домаќинствата, на гас или 
комбинирани на гас и други горива, на течни или цврсти 
горива          

7321.8

 27.52.13 Неелектрични грејачи на воздух и дистрибутери на топол 
воздух, неспоменати на друго место, од железо или челик                               

7322.90

 27.52.14 Неелектрични проточни и акумулациони грејачи на вода                                                                      8419.1
 27.52.2 Делови на печки, шпорети и слични неелектрични апарати 

за домаќинствата                      
 27.52.20 Делови на печки, шпорети и слични неелектрични апарати за 

домаќинствата        
7321.90

 27.52.9 Постапки по договор како дел од производството на 
неелектрични апарати за домаќинствата

 27.52.99 Постапки по договор како дел од производството на 
неелектрични апарати за домаќинствата

 27.9 Друга електрична опрема
 27.90 Друга електрична опрема
 27.90.1 Друга електрична опрема и нејзини делови
 27.90.11 Електрични машини и апарати со посебни функции                      8543.70 (.10 + .30 + .60 + 

.90)
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Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -полначи на акумулатори, опфатени во 27.11.50

 27.90.12 Електрични изолатори; изолационен прибор за електрични 
машини и опрема; електрични цевки                                                                                                                                        

8546.90 + 8547.90

 27.90.13 Јаглени електроди и други производи од графит и друг јаглен 
за употреба во електротехниката   

8545

 27.90.2 Индикаторски табли со уреди со течен кристал или диоди 
за емитување светлина; апарати  за електрична, звучна или 
визуелна сигнализација

 27.90.20 Индикаторски табли со уреди со течен кристал или диоди 
за емитување светлина; апарати  за електрична, звучна или 
визуелна сигнализација

8531 [.20 + .80]

 27.90.3 Електрични алати за лемење и заварување, машини и 
апарати за површинско калење и врело прскање                                       

 27.90.31 Електрични машини и апарати за лемење, калење и 
заварување, електрични машини и апарати за врело прскање 
на метали или синтерување на метални карбиди

8515 [.1 + .2 + .3 + .80]

 27.90.32 Делови за електрични машини и апарати за лемење, калење 
и заварување, електрични машини и апарати за врело 
прскање на метали или синтерување на метални карбиди

8515.90

 27.90.33 Делови за друга електрична опрема; електрични делови на 
машини или апарати, неспоменати на друго место

8530.90 + 8531.90 + 
8543.90 + 8548.90

 27.90.4 Друга електрична опрема, неспомената на друго место 
 27.90.41 Инвертори, исправувачи, конвертори 8504.40 (.30 + .82 + .84 + 

.88 + .90) + 8504.90.99
 27.90.42 Горивни ќелии 8503.00.99
 27.90.43 Електрични филтри за напон поголем од 1000 V 8535.40
 27.90.44 Кабли за апарати, продолжни кабли и други електрични 

кабли со изолирана жица и конвектори
8544.42

 27.90.45 Електромагнети; електромагнетни спојки, квачила и 
кочници; електромагнетни глави за кревање; електрични 
акцелератори на честички; електрични сигнал-генератори и 
друга електрична опрема неспомената на друго место

8505 [.20 + .90] + 8543 [.10 
+ .20 + .70.50]

Оваа поткатегорија, исто така, опфаќа:
 -солариуми

 27.90.5 Електрични кондензатори
 27.90.51 Непроменливи кондензатори за употреба во струјни кола со 

фреквенција од 50/60 Hz и со реактивна сила поголема или 
еднаква на 0.5 kvAr                                                                                                

8532.10

 27.90.52 Други непроменливи кондензатори          8532.2
 27.90.53 Променливи или прилагодливи (однапред  прилагодени) 

кондензатори                  
8532.30

 27.90.6 Електрични отпорници, освен грејни отпорници                 
Оваа категорија не опфаќа:
 -електрични грејни отпорници, опфатени во 27.51.29  

 27.90.60 Електрични отпорници, освен грејни отпорници                8533 [.10 + .2 + .3 + .40]
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -електрични грејни отпорници, опфатени во 27.51.29  

 27.90.7 Електрична опрема за сигнализација, сигурност, 
управување или контрола на сообраќајот на железнички 
пруги, трамвајски пруги, друмови, внатрешни водни 
патишта, паркиралишта, пристанишни инсталации или 
аеродроми 

 27.90.70 Електрична опрема за сигнализација, сигурност, управување 
или контрола на сообраќајот на железнички пруги, 
трамвајски пруги, друмови, внатрешни водни патишта, 
паркиралишта, пристанишни инсталации или аеродроми 

8530 [.10 + .80]
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 27.90.8 Делови за електрични кондензатори, електрични 
отпорници, реостати или потенциометри

 27.90.81 Делови за електрични кондензатори                                                                                                                                     
                                                                      

8532.90

 27.90.82 Делови за електрични отпорници, реостати и потенциометри                                                                                                                                   8533.90
 27.90.9 Постапки по договор како дел од производството на друга 

електрична опрема
 27.90.99 Постапки по договор како дел од производството на друга 

електрична опрема
 28 МАШИНИ И ОПРЕМА, неспоменатИ НА ДРугО МЕСТО
 28.1 Машини за општа намена
 28.11 Мотори и турбини, освен  мотори за  авиони, моторни 

возила и мопеди            
Оваа класа не опфаќа:
 -мотори со внатрешно согорување, за моторни возила, 
опфатени во 29.10
 -мотори и машини за воздухопловни или вселенски летала, 
опфатени во 30.30.1
 -клипни мотори со внатрешно согорување, на палење со 
помош на свеќички, за мотоцикли, опфатени во 30.91    

 28.11.1 Мотори, освен  мотори за  авиони, моторни возила и 
мопеди            
Оваа категорија не опфаќа:
 -мотори со внатрешно согорување, за моторни возила, 
опфатени во 29.10.1
 -мотори и машини за воздухопловни или вселенски летала, 
опфатени во 30.30.1
 -клипни мотори со внатрешно согорување, на палење со 
помош на свеќички, за мотоцикли, опфатени во 30.91.3    

 28.11.11 Вонбродски мотори за придвижување на пловила                                                                    8407.21
 28.11.12 Клипни мотори на палење со помош на свеќички, за 

движење на пловила; други мотори                        
8407 [.29 + .90]

 28.11.13 Други клипни мотори со внатрешно согорување, со палење  
со помош на компресија                

8408 [.10 + .90 (.21 + .4 + .6 
+ 8)]

 28.11.2 Турбини
 28.11.21 Турбини на пареа                                                         8406 [.10 + .8]
 28.11.22 Хидраулични турбини и водни кола           8410.1
 28.11.23 Гасни турбини, освен турбомлазни и турбопропелерни                                        8411.8
 28.11.24 Турбини на ветер 8502.31
 28.11.3 Делови за турбини
 28.11.31 Делови за парни турбини                                    8406.90
 28.11.32 Делови за хидраулични турбини и водни кола, вклучувајќи и 

регулатори      
8410.90

Оваа поткатегорија, исто така, опфаќа:
 -хидраулични турбини и регулатори на водни кола

 28.11.33 Делови за гасни турбини освен турбомлазни и 
турбопропелерски          

8411.99

Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -турбомлазни и турбопропелерни мотори опфатени во 
30.30.12   

 28.11.4 Делови за мотори
 28.11.41 Делови за клипни мотори со внатрешно согорување, на 

палење со помош на свеќички, освен за мотори на воздухоп
лови                                  

8409.91

Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -делови за клипни мотори со внатрешно согорување на 
палење со помош на свеќички, за воздухоплови, опфатени во 
30.30.15     
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 -делови за турбомлазни и турбопропелерни 
мотори, опфатени во 30.30.16                                                                                                                                         
                                            

 28.11.42 Делови за други мотори, неспоменати на друго место                                                                                                                                            
                                                                 

8409.99

 28.11.9 Постапки по договор како дел од производството на мотори 
и турбини, освен мотори за воздухоплови, моторни возила 
и мопеди
Оваа категорија не опфаќа:
 -постапки по договор како дел од производството на 
моторни возила, опфатени во 29.10.9
 -постапки по договор како дел од производството на 
воздухоплови и вселенски летала и сродни превозни 
средства и опрема, опфатени во 30.30.99
 -постапки по договор како дел од производството на 
мотоцикли, опфатени во 30.91.9

 28.11.99 Постапки по договор како дел од производството на мотори 
и турбини, освен мотори за воздухоплови, моторни возила и 
мопеди
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -постапки по договор како дел од производството на 
моторни возила, опфатени во 29.10.99
 -постапки по договор како дел од производството на 
воздухоплови и вселенски летала и сродни превозни 
средства и опрема, опфатени во 30.30.99
 -постапки по договор како дел од производството на 
мотоцикли, опфатени во 30.91.99

 28.12 Хидраулична опрема
 28.12.1 Хидраулична опрема, освен делови

Оваа категорија не опфаќа:
 -делови за хидраулична опрема, опфатена во 28.12.20

 28.12.11 Хидраулични и пневматски мотори со линеарно движење 
(цилиндри)

8412 [.21.80 + .31]

 28.12.12 Ротациони хидраулични и пневматски мотори 8412 [.29.8 + .39 + .80]
 28.12.13 Хидраулични пумпи 8413 [.50.61 + .60 (.31 + 

.61)]
 28.12.14 Хидраулични и пневматски вентили 8481 [.10.05 + .20]
 28.12.15 Хидраулични агрегати 8413 [.50.20 + .60.20]
 28.12.16 Хидраулични системи 8412 [.21.20 + .29.20]
 28.12.2 Делови за хидраулична опрема
 28.12.20 Делови за хидраулична опрема 8412.90
 28.12.9 Постапки по договор како дел од производството на 

хидраулична опрема
 28.12.99 Постапки по договор како дел од производството на 

хидраулична опрема
 28.13 Други пумпи и компресори
 28.13.1 Пумпи за течности; дигалки (елеватори) на течности
 28.13.11 Пумпи за гориво, подмачкување, разладни медиуми и бетон 8413 [.1 + .20 + .30 + .40]
 28.13.12 Други пумпи за потиснување со наизменично движење, за 

течности
8413.50 (.40 + .69 + .80)

 28.13.13 Други пумпи за потиснување со ротационо движење, за 
течности                      

8413.60 (.39 + .69 + .70 + 
.80)

 28.13.14 Други центрифугални пумпи за течности; други пумпи                                                                      8413 [.70 + .8]
 28.13.2 Воздушни или вакуум пумпи; воздушни и други гасни 

компресори
 28.13.21 Вакуум пумпи 8414.10
 28.13.22 Воздушни пумпи на рачен и ножен погон              8414.20
 28.13.23 Компресори за разладни уреди           8414.30
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 28.13.24 Воздушни компресори, вградени на шасија на приколка                            8414.40
 28.13.25 Турбокомпресори                                                      8414.80.1
 28.13.26 Осцилаторни потисни компресори             8414.80 (.2 + .5)
 28.13.27 Ротациони потисни компресори, со една или повеќе оски                                           8414.80.7
 28.13.28 Други компресори 8414.80.80
 28.13.3 Делови за пумпи и компресори
 28.13.31 Делови за пумпи; елеватори на течности                    8413.9
 28.13.32 Делови на воздушни и вакуум пумпи, воздушни и гасни 

компресори и вентилатори                     
8414.90

 28.13.9 Постапки по договор како дел од производството на други 
пумпи и компресори

 28.13.99 Постапки по договор како дел од производството на други 
пумпи и компресори

 28.14 Други славини и вентили
 28.14.1 Славини, вентили и слични уреди за цевководи, котли, 

резервоари, каци и слично
 28.14.11 Вентили за намалување на притисок, контролни и сигурносни 

вентили              
8481 [.10 (.19 + .99) + .30 + 
.40 + .80.40]

 28.14.12 Славини, вентили за садопери, мијалници, бидеа, кади и 
слични предмети; славини за радијатори за централно грее
ње                                                                                                                                   

8481.80 (.1 + .3)

 28.14.13 Вентили за регулирање и контрола на процеси, тркалезни и 
други вентили            

8481.80 (.5 + .6 + .7 + .8 + 
.99)

 28.14.2 Делови на славини, вентили и слични производи                
 28.14.20 Делови на славини, вентили и слични производи                    8481.90
 28.14.9 Постапки по договор како дел од производството на други 

славини и вентили
 28.14.99 Постапки по договор како дел од производството на други 

славини и вентили
 28.15 Лежишта, преносници, преносни и погонски елементи
 28.15.1 Топчести и валчести лежишта                       
 28.15.10 Топчести и валчести лежишта         8482 [.10 + .20 + .30 + .40 + 

.50 + .80]
 28.15.2 Други лежишта, преносници, преносни и погонски 

елементи
 28.15.21 Преносни членковидни синџири, од железо или челик                                 7315 [.11 + .12]
 28.15.22 Преносни оски (вклучувајќи брегасти и коленести оски) и 

колена                
8483.10

Оваа поткатегорија, исто така, опфаќа:
 -брегасти и коленести оски

 28.15.23 Куќишта за лежишта и лизгачки лежишта                 8483 [.20 + .30]
 28.15.24 Запченици; топчести и валчести вретена; менувачки кутии и 

други менувачи на брзини                     
8483.40

 28.15.25 Замавници, ременици и јаженици, вклучувајќи и за калеми 8483.50
Оваа поткатегорија, исто така, опфаќа:
 -калеми

 28.15.26 Вклучно-исклучни спојници и спојници за вратила, 
вклучувајќи и универзални спојници                 

8483.60

Оваа поткатегорија, исто така, опфаќа:
 -универзални спојници

 28.15.3 Делови за лежишта, преносници и погонски елементи
 28.15.31 Топчиња, иглички, валјаци; делови на топчести и валчести 

лежишта           
8482.9

 28.15.32 Делови за преносни членковидни синџири, од железо или 
челик                     

7315.19

 28.15.39 Делови на лежишта и погонски елементи, неспоменати на 
друго место                                                                                                                                         

8483.90
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 28.15.9 Постапки по договор како дел од производството на 
лежишта, преносници, преносни и погонски елементи

 28.15.99 Постапки по договор како дел од производството на 
лежишта, преносници, преносни и погонски елементи

 28.2 Други машини за општа намена
 28.21 Печки и горилници
 28.21.1 Печки и горилници и нивни делови
 28.21.11 Горилници, механички уреди за ложење; механички 

отстранувачи на пепел и слично        
8416 [.10 + .20 + .30]

 28.21.12 Неелектрични индустриски и лабораториски горилници и 
печки, вклучувајќи печки  за горење, освен пекарски печки                                                                       

8417 [.10 + .80]

Оваа поткатегорија, исто така, опфаќа:
 -печки  за горење
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -неелектрични пекарски печки, опфатени во 28.93.15

 28.21.13 Електрични индустриски и лабораториски горилници 
и  печки, индукциона и диелектрична опрема за греење                                                                                                                                           
             

8514 [.10 + .20 + .30 + .40]

 28.21.14 Делови за горилници и печки                                                                                                                                            
                                                               

8416.90 + 8417.90 + 
8514.90

 28.21.9 Постапки по договор како дел од производството на печки  
и горилници

 28.21.99 Постапки по договор како дел од производството на печки  и 
горилници

 28.22 уреди за кревање и пренесување
 28.22.1 уреди за кревање и пренесување и  нивни делови 
 28.22.11 Дигалки-макари и чекреци, неспоменати на друго место                                                                                                                                            

                                                            
8425.1

 28.22.12 Чекреци за рударски дигалки; дигалки за работа под земја; 
други дигалки; вертикални дигалки                                                                                                                                      

8425.3

 28.22.13 Дигалки за големи, тешки товари; дигалки за подигање 
возила        

8425.4

 28.22.14 Дигалки-столбни; кранови; портални дигалки, подвижни 
носачи и товарни камиони опремени со кран                                                                                                             

8426

 28.22.15 Виљушкари; други товарни работни колички; влечни возила 
кои се користат на платформи на железнички станици                       

8427 + 8709.1

 28.22.16 Лифтови, подвижни скали и патеки       8428 [.10 + .40]
 28.22.17 Пневматски и други дигалки и транспортери кои работат 

континуирано, за стоки или материјали                 
8428 [.20 + .32 + .33 + .39]

 28.22.18 Други дигалки и други натоварни и претоварни средства                     8428 [.60 + .90]
 28.22.19 Делови на опрема за кревање и пренесување                                                                                                                                      

                                                                                                                           
8431 [.10 + .20 + .3] + 
8709.90

 28.22.2 Ведриња, лажици, лопати, гребалки, фаќачи и клешти за 
дигалки, кранови и слично                     

 28.22.20 Ведриња, лажици, лопати, гребалки, фаќачи и клешти за 
дигалки, кранови и слично               

8431.41

 28.22.9 Постапки по договор како дел од производството на опрема 
за кревање и пренесување

 28.22.99 Постапки по договор како дел од производството на опрема 
за кревање и пренесување

 28.23 Канцелариски машини и опрема, освен компјутери и 
периферна опрема
Оваа класа не опфаќа:
 -компјутери и периферна опрема, опфатени во 26.20

 28.23.1 Машини за сметање и слични машини со вграден уред за 
сметање                 

 28.23.10 Машини за сметање и слични машини со вграден уред за 
сметање

8469 + 8470

Оваа поткатегорија опфаќа:
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 -машини за пишување и машини за обработка на текст
 -електрични машини за сметање (калкулатори) и џебни 
машини за снимање, репродукција и прикажување податоци 
со сметководни функции
 -регистерски каси, машини за франкирање, машини за 
издавање билети и слични машини, со вграден уред за 
сметање

 28.23.2 Канцелариски машини и нивни делови
 28.23.21 Канцелариски машини                                                                                                                                           

     
8443.12 + 8443.39 (.10 + .31 
+ .39) + 8472 [.10 + .30 + .90 
(.10 + .70)] + 8519.81.51

Оваа поткатегорија опфаќа:
 -апарати за фотокопирање со вграден оптички систем, 
апарати за контактно копирање и апарати за термичко 
копирање
 -канцелариски машини за офсет-печатење на хартија во 
ролни

 28.23.22 Делови и прибор за канцелариски машини 8443.99 + 8473 [.10 + .21 + 
.29 + 40]

 28.23.9 услуги за производство на канцелариски и книговодствени 
машини; Постапки по договор како дел од производството 
на канцелариски машини и опрема (освен компјутери и 
периферна опрема)
Оваа категорија не опфаќа:
 -постапки по договор како дел од производството на 
компјутери и периферна опрема, опфатени во 26.20.99

 28.23.91 Услуги за производство на канцелариски и книговодствени 
машини (освен компјутери и периферна опрема)
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -услуги за производство на  компјутери и периферна опрема, 
опфатени во 26.20.91

 28.23.99 Постапки по договор како дел од производството на 
канцелариски машини и опрема (освен компјутери и 
периферна опрема)
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -постапки по договор како дел од производството на 
компјутери и периферна опрема, опфатени во 26.20.99

 28.24 Механички рачни алати
 28.24.1 Електромеханички рачни алати; други преносни механички 

рачни алати
 28.24.11 Електромеханички рачен алат со вграден електричен мотор 8467.2
 28.24.12 Друг преносен механички рачен алат 8467 [.1 + .8]
 28.24.2 Делови за механички рачен алат
 28.24.21 Делови за електромеханички рачен алат со вграден 

електричен мотор
8467 [.91 + .99]

 28.24.22 Делови за преносен механички рачен алат 8467.9
 28.24.9 Постапки по договор како дел од производството на 

механички рачен алат
 28.24.99 Постапки по договор како дел од производството на 

механички рачен алат
 28.25 Разладна и вентилациска опрема која не е за примена во 

домаќинствата
 28.25.1 Изменувачи на топлина; уреди за климатизација, опрема за 

ладење и замрзнување, освен за домаќинствата
 28.25.11 Изменувачи на топлина и уреди за производство на течен 

воздух и други гасови                                
8419 [.50 + .60]

 28.25.12 Уреди за климатизација                                  8415 [.10 + .20 + .8]
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 28.25.13 Опрема за ладење и замрзнување, како и топлински пумпи, 
освен за домаќинствата                        

8418 [.50 + .6]

 28.25.14 Уреди и апарати за филтрирање и прочистување  на гасови, 
неспоменати на друго место                      

8421.39

 28.25.2 Вентилатори, освен за на маса, под, ѕид, прозорец, таван и 
покрив                   

 28.25.20 Вентилатори, освен за на маса, под, ѕид, прозорец, таван и 
покрив       

8414.59

 28.25.3 Делови на опрема за ладење и замрзнување и топлотни 
пумпи      

 28.25.30 Делови на опрема за ладење и замрзнување и топлотни 
пумпи            

8415.90 + 8418.9 + 8419.90

 28.25.9 Постапки по договор како дел од производството на 
разладна и вентилациска опрема, освен за домаќинствата

 28.25.99 Постапки по договор како дел од производството на 
разладна и вентилациска опрема, освен за домаќинствата

 28.29 Други машини за општа намена, неспоменати на друго 
место

 28.29.1 генератори за гас, апарати за дестилација и филтрирање
 28.29.11 Генератори за генераторски и воден гас; ацетиленски 

генератори и слично; уреди за дестилација и ректификација                                                                                                                              
8405.10 + 8419.40

 28.29.12 Машини и апарати за филтрирање и прочистување  на 
течности      

8421 [.21 + .22 + .29]

 28.29.13 Филтри за масло, гориво и воздух, за мотори со внатрешно 
согорување                  

8421 [.23 + .31]

 28.29.2 Машини за чистење, полнење, пакување и завиткување  
на шишиња и друга амбалажа; апарати за гаснење пожар, 
пиштоли за прскање, машини за исфрлање пареа или 
песок; заптивки

 28.29.21 Машини за чистење, полнење, пакување и завиткување на 
шишиња и друга амбалажа

8422 [.20 + .30 + .40]

 28.29.22 Апарати за гасење пожар, пиштоли за прскање, машини 
за исфрлање  пареа или песок и слични апарати, освен за 
употреба во земјоделството                                                                                                              

8424 [.10 + .20 + .30 + .89]

 28.29.23 Заптивки од метални листови; механички заптивки                   8484
 28.29.3 Ваги за мерење на количина, ваги за мерење на тежина во 

индустријата, домаќинствата и друго
 28.29.31 Ваги за мерење во индустријата; ваги за континуирано 

мерење на стоки на конвеери; ваги за константна маса или за 
испуштање на однапред одредена маса                                                                                                

8423 [.20 + .30]

Оваа поткатегорија, исто така, опфаќа:
 -прецизни машински алати

 28.29.32 Ваги за мерење тежина на лица, ваги за домаќинствата 8423.10
 28.29.39 Други ваги за мерење и дозирање 8423.8 + 9015.30 + 9017.80

Оваа поткатегорија, исто така, опфаќа:
 -нивелири, мерни ленти и слични рачни алати

 28.29.4 Центрифуги, каландери и автоматски машини (автомати) за 
продажба на стока

 28.29.41 Центрифуги, неспоменати на друго место                     8421.19.70
 28.29.42 Каландери и други машини за валање, освен за метали и 

стакло               
8420.10

 28.29.43 Автоматски машини (автомати) за продажба на стока 8476 [.2 + .8]
 28.29.5 Машини за миење садови, за индустријата                 
 28.29.50 Машини за миење садови, за индустријата               8422.19
 28.29.6 Машини, неспоменати на друго место, за обработка на 

материјали со промена на температурата                 
 28.29.60 Машини, неспоменати на друго место, за обработка на 

материјали со промена на температурата    
8419.89
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 28.29.7 Неелектрични машини и апарати за лемење и заварување 
и нивни делови; машини и апарати на гас за површинско 
калење

 28.29.70 Неелектрични машини и апарати за лемење и заварување 
и нивни делови; машини и апарати на гас за површинско 
калење

8468 [.10 + .20 + .80]

 28.29.8 Делови за  други машини за општа намена, неспоменати на 
друго место

 28.29.81 Делови за генератори за гас и воден гас            8405.90
 28.29.82 Делови на центрифуги; делови на машини и апарати за 

филтрирање и прочистување на течности и гасови                            
8421.9

 28.29.83 Делови на каландери и други машини за валање; делови на 
апарати за прскање; тегови за ваги                   

8420.9 + 8423.90 + 8424.90 
+ 8476.90

 28.29.84 Делови за машини, апарати и уреди кои не содржат 
електрични приклучоци, неспоменати на друго место                 

8487.90

 28.29.85 Делови за машини за миење садови и машини за чистење, 
полнење, пакување и замотување            

8422.90

 28.29.86 Делови за машини и апарати за лемење и заварување; 
машини и апарати на гас за површинско калење

8468.90

 28.29.9 Постапки по договор како дел од производството на други 
машини за општа намена, неспоменати на друго место

 28.29.99 Постапки по договор како дел од производството на други 
машини за општа намена, неспоменати на друго место

 28.3 Машини за земјоделство и шумарство
 28.30 Машини за земјоделство и шумарство
 28.30.1 Трактори, едноосовински (мотокултиватори)                        
 28.30.10 Трактори, едноосовински (мотокултиватори)            8701.10
 28.30.2 Други трактори за земјоделство
 28.30.21 Трактори со моќ помала или еднаква на 37 kW         8701.90 (.11 + .20)
 28.30.22 Трактори со моќ поголема од 37 kW и помала или еднаква на 

59 kW          
8701.90.25

 28.30.23 Трактори со моќ  поголема од 59 kW        8701.90 (.3 + .90)
 28.30.3 Машини за подготовка на земјиштето
 28.30.31 Плугови 8432.10
 28.30.32 Брани, култиватори, машини за плевење и копање      8432.2
 28.30.33 Машини за сеење, садење и расадување 8432.30
 28.30.34 Растурачи на шталско, минерално и хемиско ѓубриво                    8432.40
 28.30.39 Други машини за обработка на земја 8432.80
 28.30.4 Косилки за трева за ледини, паркови и спортски терени                                                           
 28.30.40 Косилки за трева за ледини, паркови и спортски терени                                   8433.1
 28.30.5 Машини за жетва (берба)
 28.30.51 Косилки (вклучувајќи и лостни приклучни косилки за 

монтажа на трактор), неспоменати на друго место               
8433.20

Оваа поткатегорија, исто така, опфаќа:
 -лостни приклучни косилки за монтажа на трактор

 28.30.52 Машини за производство на сено         8433.30
 28.30.53 Машини за балирање на слама или сточна храна, вклучувајќи 

и преси за балирање        
8433.40

Оваа поткатегорија, исто така, опфаќа:
 -преси за балирање

 28.30.54 Машини за вадење на коренести и кртолести растенија 8433.53
 28.30.59 Машини за жетва и вршидба, неспоменати на друго место                                                                                                                                            

                                                              
8433 [.51 + .52 + .59]

 28.30.6 Машини за исфрлање, распрскување и прскање на течности 
или прав, за земјоделството и градинарството                                              

 28.30.60 Машини за исфрлање, распрскување и прскање  на течности 
или прав, за земјоделството и градинарството                               

8424.81
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 28.30.7 Самотоварни и самоистоварни приколки и полуприколки за 
земјоделството           

 28.30.70 Самонатоварни и самоистоварни приколки и полуприколки 
за земјоделството        

8716.20

 28.30.8 Други земјоделски машини
 28.30.81 Машини за чистење, сортирање и селектирање на јајца, 

овошје и други земјоделски производи, освен семиња, зрна 
или сушен мешункаст зеленчук

8433.60

Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -машини за чистење, сортирање и селектирање семиња, 
зрна или сушен мешункаст зеленчук, опфатени во 28.93.20

 28.30.82 Машини за молзење млеко                       8434.10
 28.30.83 Машини за подготвување на добиточна храна 8436.10
 28.30.84 Инкубатори и топли батерии за пилиња 8436.21
 28.30.85 Машини за живинарството 8436.29
 28.30.86 Машини за земјоделството, шумарството, живинарството и 

одгледување на пчели, неспоменати на друго место                           
8436.80

 28.30.9 Делови за земјоделски машини и опрема; Постапки 
по договор како дел од производството на машини за 
земјоделството и шумарството

 28.30.91 Делови за машини за жетва и вршидба, неспоменати на 
друго место

8433.90

 28.30.92 Делови за машини за обработка на почва 8432.90
 28.30.93 Делови за други земјоделски машини 8436.9
 28.30.94 Делови за машини за молзење млеко и производство на 

млечни производи, неспоменати на друго место
8434.90

 28.30.99 Постапки по договор како дел од производството на машини 
за земјоделството и шумарството

 28.4 Машини за обработка на метал и алатни машини
 28.41 Машини за обработка на метал
 28.41.1 Алатни машини за обработка на метал, управувани со ласер 

и слично; машински центри за обработка на метал и слично
 28.41.11 Алатни машини за обработка на метал со отстранување на 

материјали со ласер, ултразвук и слично                        
8456 + 8486.20.10

Оваа поткатегорија, исто така, опфаќа:
 -машини за сечење со воден млаз

 28.41.12 Центри за машинска обработка, машини изградени врз 
принципот на стандардни единици (со една станица) и 
трансфер-машини со повеќе станици, за обработка на метал

8457

 28.41.2 Стругови и алатни машини за обработка на метал со 
дупчење и глодање

 28.41.21 Стругови за обработка  на метали        8458
 28.41.22 Алатни машини за дупчење, проширување на отвори и 

глодање на метали; алатни машини за врежување или 
нарежување на навои, неспоменати на друго место                                                                                                                                  

8459

Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -стационарни ротациски или ударни ротациски бушилки, 
опфатени во 28.49.13

 28.41.23 Алатни машини за чистење, острење, брусење или друга 
обработка на метал

8460

 28.41.24 Алатни машини за режење, брусење, сечење и друга 
обработка на метали

8461

Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -машини за полнење, опфатени во 28.49.13

 28.41.3 Други алатни машини за обработка на метал
 28.41.31 Машини за свиткување, превиткување и исправување на 

метали
8462.2

 28.41.32 Машини за сечење и пресекување на метали 8462 [.3 + .4]
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Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -машини за сечење метал на листови, опфатени во 28.49.13

 28.41.33 Машински чекани, ковачки машини и преси, хидраулични 
преси и преси за обработка на метали, неспоменати на друго 
место                                                                                                                                      

8462 [.10 + .9]

 28.41.34 Алатни машини, неспоменати на друго место, за обработка 
на метали, синтерувани метални карбиди или кермети, без 
отстранување на честички                                                                                                            

8463

Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -машини за ставање нитни, опфатени во 28.49.13

 28.41.4 Делови и прибор за алатни машини за обработка на метали                                                                                                                                          
 28.41.40 Делови и прибор за алатни машини за обработка на метали          8466 [.93.70 + .94] + 

8486.90.70
 28.41.9 Постапки по договор како дел од производството на 

машини за обработка на метал
 28.41.99 Постапки по договор како дел од производството на машини 

за обработка на метал
 28.49 Други алатни машини
 28.49.1 Алатни машини за обработка на камен, дрво или сличен 

цврст материјал
 28.49.11 Алатни машини за обработка на камен, керамика, бетон и 

слични минерални материјали и машини за ладна обработка 
на стакло                                                                                                  

8464

 28.49.12 Алатни машини за обработка на дрво, плута, коски, тврди 
гуми, тврди пластики и слични тврди материјали; машини за 
галванизација                                                                                                                                

8465 + 8479.30 + 8543.30

 28.49.13 Стационарни и ударни бушилки, брусилки, машини за 
ставање нитни, режачи на лим 

8459 (.21 + .29) +  8461.20 
+ 8462 (.31 + .39.10) + 
8463.90

 28.49.2 Држачи за алат
 28.49.21 Држачи за алат и самоотворачки глави за режење  на навои, 

за алатни машини       
8466.10 + 8486.90.10

 28.49.22 Држачи за материјали за алатни машини                                                                                                                                           
                                                              

8466.20

 28.49.23 Разделни глави и други посебни дополнителни уреди за 
алатни машини                             

8466.30

 28.49.24 Делови и прибор за алатни машини за обработка на дрво, 
плута, коски, тврди гуми, тврди пластики и слични тврди мат
еријали                                                                                                                                 

8466 [.91 + .92]

 28.49.9 Постапки по договор како дел од производството на други 
алатни машини

 28.49.99 Постапки по договор како дел од производството на други 
алатни машини

 28.9 Други машини за посебна намена
 28.91 Машини за металургија
 28.91.1 Машини за металургија и нивни делови
 28.91.11 Конвертори, лонци за леење, калапи за инготи и 

машини за леење метал; машини за валање метали                                                                                                                                           
  

8454 [.10 + .20 + .30] + 8455 
[.10 + .2]

 28.91.12 Делови на машини за металургија; делови на машини за 
валање на метали                     

8454.90 + 8455 [.30 + .90]

 28.91.9 Постапки по договор како дел од производството на 
машини за металургија

 28.91.99 Постапки по договор како дел од производството на машини 
за металургија

 28.92 Машини за рударство, каменоломи и градежништво
 28.92.1 Машини за рударство
 28.92.11 Елеватори и конвеери (транспортери) кои работат 

континуирано, за работа под земја                             
8428.31
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 28.92.12 Машини за сечење на јаглен и карпи, машини за дупчење 
тунели; други машини за дупчење и длабинско дупчење                                                                                                                               

8430 [.3 + .41 + .49]

 28.92.2 Други машини за гредирање, израмнување, стругање, 
ископување, тампонирање, дупчење или вадење на земја, 
минерали или руди, самоодни (вклучувајки булдожери, 
механички натоварувачи -багери и друмски валјаци)
Оваа категорија, исто така, опфаќа:
 -булдожери, механички натоварувачи - багери и друмски 
валјаци

 28.92.21 Булдожери, англдозери, самоодни      8429.1
 28.92.22 Гредери и порамнувачи, самоодни; моторни стругачи 

(скрепери)           
8429 [.20 + .30]

 28.92.23 Машини за набивање, самоодни и друмски валјаци                       8429.40
 28.92.24 Натоварувачи со предна лопата, самоодни                    8429.51
 28.92.25 Самоодни механички натоварувачи (багери), хидраулични 

багери (ескаватори) и натоварувачи со лопата, со надградба 
која се врти 360 степени, освен натоварувачи со предна лоп
ата                          

8429.52

Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -натоварувачи со предна лопата, опфатени во 28.92.24

 28.92.26 Други самоодни механички натоварувачи (багери), 
хидраулични багери (ескаватори) и натоварувачи со лопата; 
други самоодни машини за рудници                                                                                               

8429.59 + 8430.50

 28.92.27 Лемеши (рала) за булдожери и англдозери                                                                                                                      8431.42
 28.92.28 Дампери (самоистоварни моторни возила), за употреба 

надвор од  патната мрежа                             
8704.10

 28.92.3 Други машини за ископување              
 28.92.30 Други машини за ископување                                                                                                                                       

                     
8430 [.10 + .20 + .6] + 
8479.10

 28.92.4 Машини за сортирање, мелење, мешање и слична 
обработка на земја, камен, руда и други минерални 
материјали

 28.92.40 Машини за сортирање, мелење, мешање и слична обработка 
на земја, камен, руда и други минерални материјали

8474 [.10 + .20 + .3]

 28.92.5 Трактори-гасеничари                                                                
 28.92.50 Трактори-гасеничари                                                       8701.30
 28.92.6 Делови за машини за рударство, каменоломи и 

градежништво
 28.92.61 Делови на машини за дупчење, длабинско дупчење и 

ископување; делови на дигалки (кранови)
8431 [.43 + .49]

 28.92.62 Делови на машини за сортирање, мелење, мешање и слична 
обработка на земја, камен и слични материјали                                                                                                                          

8474.90

 28.92.9 Постапки по договор како дел од производството на 
машини за рударство, каменоломи и градежништво

 28.92.99 Постапки по договор како дел од производството на машини 
за рударство, каменоломи и градежништво

 28.93 Машини за индустријата на храна, пијалаци и тутун
 28.93.1 Машини за индустријата на храна, пијалаци и тутун, освен 

нивни делови
Оваа категорија не опфаќа:
 -делови за машини за индустријата на пијалаци, опфатени во 
28.93.31
 -делови за машини за индустријата на храна, опфатени во 
28.93.32
 -делови за машини за подготовка и преработка на тутун, 
опфатени во 28.93.33

 28.93.11 Центрифугални сепаратори за павлака             8421.11
 28.93.12 Машини за преработка на млеко                 8434.20



278 Државен завод за статистика

ШИФРА НАЗИВ
HS/CN 
2015

 28.93.13 Машини за мелење и обработка на жита и сушен зеленчук, 
неспоменати на друго место                            

8437.80

 28.93.14 Машини за производство на вино, јаболкова ракија, овошни 
сокови и слични  пијалаци                

8435.10

 28.93.15 Неелектрични пекарски печки; апарати за готвење и греење, 
освен за домаќинствата

8417.20 + 8419.81

 28.93.16 Сушилници за земјоделски производи 8419.31
 28.93.17 Машини за индустриско подготвување и производство на 

храна и пијалаци, вклучувајќи масти и масла                                                                                                                            
8438 [.10 + .20 + .30 + .40 + 
.50 + .60 + .80] + 8479.20

Оваа поткатегорија, исто така, опфаќа:
 -машини за индустриско подготвување или производство на 
масти и масла    

 28.93.18 Машини за подготвување и преработка на тутун, 
неспоменати на друго место                 

8478.10

 28.93.2 Машини за чистење, сортирање и класирање на семиња, 
зрна и сушен мешункаст зеленчук                           

 28.93.20 Машини за чистење, сортирање и класирање на семиња, 
зрна и сушен мешункаст зеленчук                      

8437.10

 28.93.3 Делови за машини за индустријата на храна, пијалаци и 
тутун

 28.93.31 Делови за машини за индустријата на пијалаци 8435.90
 28.93.32 Делови за машини за индустријата на храна 8438.90
 28.93.33 Делови за машини за подготовка и преработка на тутун 8478.90
 28.93.34 Делови за машини за чистење, сортирање и  класирање  на 

семиња, зрна и сушен мешункаст зеленчук                            
8437.90

 28.93.9 Постапки по договор како дел од производството на 
машини за индустријата на храна, пијалаци и тутун

 28.93.99 Постапки по договор како дел од производството на машини 
за индустријата на храна, пијалаци и тутун

 28.94 Машини за индустријата на текстил, облека и кожа
 28.94.1 Машини за подготвување, предење, ткаење и плетење на 

текстил
 28.94.11 Машини за екструдирање (истиснување), извлекување, 

текстурирање или сечење на вештачки или на синтетички 
текстилни материјали; машини за подготвување на текстилни 
влакна                                                                                      

8444 + 8445.1

 28.94.12 Машини за предење текстил; машини за дублирање, 
кончење и намотување на текстил

8445 [.20 + .30 + .40 + .90]

 28.94.13 Машини за ткаење (разбои)              8446
 28.94.14 Машини за плетење, шивачко-преплетувачки и слични 

машини; тафтинг машини
8447

 28.94.15 Помошни машини за употреба со машините за обработка на 
текстил; машини за печатење на текстил                                           

8443.19.20 + 8448.1

 28.94.2 Други машини за производство на текстил и облека, 
вклучувајќи и машини за шиење
Оваа категорија, исто така, опфаќа:
 -машини за шиење

 28.94.21 Машини за перење, чистење, цедење, пеглање, пресување, 
сушење, намотување и слично на текстилни предива и 
ткаенини; машини за довршување на филц                                                                                     

8449 + 8451 [.30 + .40 + .50 
+ .80]

 28.94.22 Машини за перење  алишта; машини за хемиско чистење; 
машини за сушење на алишта, со капацитет над 10 kg                                                                                                                      

8450.20 + 8451 [.10 + .29]

 28.94.23 Центрифугални машини за сушење  алишта                                                                                                                                           
                                                          

8421.12

 28.94.24 Машини за шиење, освен машини за прошивање книги и 
машини за шиење за домаќинствата                       

8452.2

Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -машини за шиење за домаќинствата, опфатени во 28.94.40
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 -машини за прошивање книги, опфатени во 28.99.11
 28.94.3 Машини за обработка  на штавени и сурови кожи или за 

производство и поправка на обувки и други предмети од 
сурова и штавена кожа                                                                                                                

 28.94.30 Машини за обработка  на штавени и сурови кожи или за 
производство и поправка на обувки и други предмети од 
сурова и штавена кожа                                                                                                             

8453 [.10 + .20 + .80]

 28.94.4 Машини за шиење за домаќинствата          
 28.94.40 Машини за шиење за домаќинствата            8452.10
 28.94.5 Делови и прибор за машини за ткаење и предење и за 

машини за друго производство на текстил и облека и за 
обработка на кожа                                                                                                                                    

 28.94.51 Делови и прибор за машини за предење и машини за ткаење                                                                                                                                           
                                              

8448 [.20 + .3 + .4 + .5]

 28.94.52 Делови на машини за друго производство и обработка на 
текстил, облека и кожа             

8450.90 + 8451.90 + 8452 
[.30 + .90] + 8453.90

 28.94.9 Постапки по договор како дел од производството на 
машини за индустријата за текстил, облека и кожа

 28.94.99 Постапки по договор како дел од производството на машини 
за индустријата за текстил, облека и кожа

 28.95 Машини за индустријата на хартија и картон
 28.95.1 Машини за индустријата на хартија и картон и нивни 

делови 
 28.95.11 Машини за индустријата за хартија и картон, освен нивни 

делови                    
8439 [.10 + .20 + .30] + 8441 
[.10 + .20 + .30 + .40 + .80]

Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -делови за машини за индустријата за хартија и картон, 
опфатени во 28.95.12    

 28.95.12 Делови за машини за индустријата за хартија и картон                                                                                                                                           
                                                      

8439.9 + 8441.90

 28.95.9 Постапки по договор како дел од производството на 
машини за индустријата за хартија и картон

 28.95.99 Постапки по договор како дел од производството на машини 
за индустријата за хартија и картон

 28.96 Машини за обработка на гума и пластични маси 
 28.96.1 Машини за обработка на гума и пластични маси или за 

изработка на производи од нив,  неспоменати на друго 
место

 28.96.10 Машини за обработка на гума и пластични маси или за 
изработка на производи од нив,  неспоменати на друго место

8477 [.10 + .20 + .30 + .40 + 
.5 + .80]

 28.96.2 Делови за машини за обработка на гума и пластични маси 
или за изработка на производи од нив, неспоменати на 
друго место

 28.96.20 Делови за машини за обработка на гума и пластични маси 
или за изработка на производи од нив, неспоменати на друго 
место

8477.90

 28.96.9 Постапки по договор како дел од производството на 
машини за обработка на гума и пластични маси

 28.96.99 Постапки по договор како дел од производството на машини 
за обработка на гума и пластични маси

 28.99 Други машини за специјална намена, неспоменати на друго 
место

 28.99.1 Машини за печатење и книговезачки машини
 28.99.11 Книговезачки машини, вклучувајќи машини за прошивање 

книги     
8440.10

Оваа поткатегорија, исто така, опфаќа:
 -машини за прошивање книги

 28.99.12 Машини, апарати и опрема за сложување, подготовка или 
печатење на плочи    

8442.30

 28.99.13 Машини за офсет- печатење, освен од канцелариски вид                                                                                                                                              
                                                             

8443 [.11 + .13 (.31 + .35 + 
.39 + .90)]
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Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -канцелариски машини за офсет печатење на хартија во 
ролни, опфатени во 28.23.21

 28.99.14 Други машини за печатење, освен од канцелариски вид 8443 [.14 + .15 + .16 + .17 + 
.19 (.40 + .70) + .39.90]

Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -канцелариски машини за офсет печатење на хартија во 
ролни, опфатени во 28.23.21

 28.99.2 Машини и апарати кои се користат за производство на 
полупроводнички картички и плочи, полупроводнички 
единици, електронски интегрални кола или рамни панел 
дисплеи 

 28.99.20 Машини и апарати кои се користат за производство на 
полупроводнички картички и плочи, полупроводнички 
единици, електронски интегрални кола или рамни панел 
дисплеи 

8486 [.10 + .20.90 + .30]

 28.99.3 Машини за посебна намена, неспоменати на друго место
 28.99.31 Сушилници за дрво, хартиена маса, хартија или картон; 

сушилници, освен за домаќинство, неспоменати на друго 
место           

8419 [.32 + .39]

 28.99.32 Вртелешки, лулашки, стрелишта и други саемски објекти за 
забава             

9508

 28.99.39 Опрема за лансирање на воздухоплови; палубни запирачи на 
воздухоплови или слична опрема; опрема за балансирање на 
гуми; машини за посебна намена, неспоменати на друго ме
сто                                                                                  

8401.20 + 8474.80 + 8475 
[.10 + .2] + 8479 [.40 + .50 
+ .60 + .7 + .8] + 8486.40 
+ 8805.10 + 9504 [.50 + 
.90.80]

 28.99.4 Делови за машини за печатење и книговезачки машини
 28.99.40 Делови за машини за печатење и книговезачки машини 8440.90 + 8442.40 + 

8443.91
 28.99.5 Делови за машини и апарати кои се користат исклучиво или 

главно за производство на полупроводнички картички и 
плочи, полупроводнички единици, електронски интегрални 
кола или рамни панел дисплеи; делови за други машини за 
посебни намени 

 28.99.51 Делови за машини и апарати кои се користат исклучиво или 
главно за производство на полупроводнички картички и 
плочи, полупроводнички единици, електронски интегрални 
кола или рамни панел дисплеи 

8486.90 (.20 + .30 + .40 + 
.50 + .60 + .90)

 28.99.52 Делови на други машини за посебна намена, неспоменати на 
друго место

8466.93.30 + 8475.90 + 
8479.90

 28.99.9 Постапки по договор како дел од производството на други 
машини за посебна намена, неспоменати на друго место

 28.99.99 Постапки по договор како дел од производството на други 
машини за посебна намена, неспоменати на друго место

 29 МОТОРНИ ВОЗИЛА, ПРИКОЛКИ И ПОЛуПРИКОЛКИ
 29.1 Моторни возила
 29.10 Моторни возила
 29.10.1 Мотори со внатрешно согорување, за моторни возила
 29.10.11 Клипни мотори со внатрешно согорување, со палење со 

помош на свеќички, за возила со зафатнина помала или 
еднаква на 1000 cm3      

8407 [.31 + .32 + .33]

 29.10.12 Клипни мотори со внатрешно согорување, со палење со 
помош на свеќички, за возила со зафатнина над 1000 cm3

8407.34 (.10+ +.9)

 29.10.13 Клипен мотор, со внатрешно согорување, на палење со 
помош на компресија (дизелски или полудизелски)                                                           

8408.20

 29.10.2 Патнички возила
 29.10.21 Патнички возила со клипен мотор, со внатрешно согорување, 

со палење со помош на свеќички, со зафатнина помала или 
еднаква на 1500 cm3

8703 [.21.10 + .22.10]
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 29.10.22 Патнички возила со клипен мотор, со внатрешно согорување, 
со палење со помош на свеќички, со зафатнина  над 1500 cm3 

8703 [.23.1 + .24.10]

 29.10.23 Патнички возила со клипен мотор, со внатрешно согорување, 
со палење со помош на компресија (дизелски или 
полудизелски) 

8703 [.31.10 + 32.1 + .33.1]

 29.10.24 Други моторни возила за превоз на лица 8703.90
 29.10.3 Моторни возила за превоз на 10 или повеќе од 10 лица
 29.10.30 Моторни возила за превоз на 10 или повеќе од 10 лица 8702 [.10 (.11 + .91) + .90 

(.11 + .31 + .90)]
 29.10.4 Моторни возила за превоз на стоки
 29.10.41 Возила за превоз на стоки, со клипен мотор, со внатрешно 

согорување, со палење со помош на компресија (дизелски 
или полудизелски) 

8704 [.21 (.10 + .31 + .91) 
+ .22 (.10 + .91) + .23 (.10 + 
.91)]

 29.10.42 Возила за превоз на стоки, со клипен мотор, со внатрешно 
согорување, со палење со помош на свеќички; други  возила 
за превоз на стоки 

8704 [.31 (.10 + .31 + .91) + 
.32 (.10 + .91) + .90]

 29.10.43 Друмски трактори за полуприколки                            8701.20.10
 29.10.44 Шасии со вградени мотори, за моторни возила                  8706
 29.10.5 Моторни возила за посебна намена
 29.10.51 Возила со дигалка                                                                                                                                          

                                                                                       
8705.10

 29.10.52 Возила за возење по снег; возила за голф и слично, со мотор                                                                                                                                           8703.10
 29.10.59 Моторни возила за посебна намена, неспоменати на друго 

место         
8705 [.20 + .30 + .40 + .90]

 29.10.9 Постапки по договор како дел од производството на 
моторни возила

 29.10.99 Постапки по договор како дел од производството на моторни 
возила

 29.2 Каросерии за моторни возила; приколки и полуприколки
 29.20 Каросерии за моторни возила; приколки и полуприколки
 29.20.1 Каросерии за моторни возила
 29.20.10 Каросерии за моторни возила 8707
 29.20.2 Приколки и полуприколки; контејнери                                                                                                                                       

                                                                       
 29.20.21 Контејнери специјално конструирани и опремени за еден 

или повеќе видови превоз              
8609

 29.20.22 Приколки и полуприколки од типот на караван, за домување 
или кампување          

8716.10

 29.20.23 Други приколки и полуприколки                                                                                                                                     
                                                         

8716 [.31 + .39 (.10 + .30 + 
.50) + .40]

 29.20.3 Делови за приколки и полуприколки и други возила кои не 
се движат сами           

 29.20.30 Делови за приколки и полуприколки и други возила кои не се 
движат сами        

8716.90

 29.20.4 услуги за реконструкција, склопување, опремување и 
работа на каросерии за моторни возила

 29.20.40 Услуги за реконструкција, склопување, опремување и работа 
на каросерии за моторни возила
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -блиндирање лимузини со цел заштита на патниците
 -тунирање (подесување) моторни возила
 -услуги на приспособување моторни возила кон потребите 
на корисниците
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -услуги на приспособување моторни возила кон потребите 
на корисниците

 29.20.5 услуги за опремување каравани и мобилни автодомови
 29.20.50 Услуги за опремување каравани и мобилни автодомови
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 29.20.9 Постапки по договор како дел од производството на 
каросерии за моторни возила, приколки и полуприколки

 29.20.99 Постапки по договор како дел од производството на 
каросерии за моторни возила, приколки и полуприколки

 29.3 Делови и прибор за моторни возила
 29.31 Електрична и електронска опрема за моторни возила
 29.31.1 Сетови на спроводници за палење и други спроводници за 

возила, воздухоплови или бродови                             
 29.31.10 Сетови на спроводници за палење и други спроводници за 

возила, воздухоплови или бродови                                
8544.30

 29.31.2 Друга електрична опрема за моторни возила и нивни 
делови 

 29.31.21 Свеќички за палење; магнети за палење; динамо-магнети; 
магнетни замавници; разводници; калеми за палење                                           

8511 [.10 + .20 + .30]

 29.31.22 Електрозадвижувачи и електрозадвижувачи-генератори за 
двојна намена; други генератори и опрема              

8511 [.40 + .50 + .80]

 29.31.23 Електрична опрема за осветлување и сигнализација, бришачи 
на стакло, уреди за одмрзнување, уреди за одмаглување за 
мотоцикли и моторни возила                                                                                                                  

8512 [.10 + .30 + .40]

 29.31.3 Делови за друга електрична опрема за моторни возила и 
мотоцикли

 29.31.30 Делови за друга електрична опрема за моторни возила и 
мотоцикли

8511.90 + 8512.90

 29.31.9 Постапки по договор како дел од производството на 
електрична и електронска опрема за моторни возила

 29.31.99 Постапки по договор како дел од производството на 
електрична и електронска опрема за моторни возила

 29.32 Други делови и прибор за моторни возила
 29.32.1 Седишта за моторни возила
 29.32.10 Седишта за моторни возила 9401.20
 29.32.2 Сигурносни појаси, сигурносни воздушни перничиња, 

делови и прибор за каросерии                        
 29.32.20 Сигурносни појаси, сигурносни воздушни перничиња, делови 

и прибор за каросерии                   
8708 [.2 + .95]

 29.32.3 Делови и прибор за моторни возила, неспоменати на друго 
место, 

 29.32.30 Делови и прибор за моторни возила, неспоменати на друго 
место, 

8708 [.10 + .30 + .40 + .50 + 
.70 + .80 + .91 + .92 + .93 + 
.94 + .99]

 29.32.9 услуги за инсталирање на делови и прибор за моторни 
возила, неспоменати на друго место; услуги за составување 
на комплетни конструкции на моторни возила  во 
производниот процес; Постапки по договор како дел од 
производството на други делови и прибор за моторни 
возила

 29.32.91 Услуги по договор за составување на комплетни конструкции 
на моторни возила 
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги на составување комплетни конструкции на моторни 
возила

 29.32.92 Услуги за инсталирање на делови и прибор за моторни 
возила, неспоменати на друго место
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за составување на делови кои не се од сопствено 
производство (купени или набавени), од поткатегоријата 
29.32.30, во составни групи, на пр., составување ауспуси, 
тркала или браници

 29.32.99 Постапки по договор како дел од производството на други 
делови и прибор за моторни возила
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 30 ДРугИ ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА
 30.1 Чамци и бродови
 30.11 бродови и пловечки објекти
 30.11.1 Воени бродови
 30.11.10 Воени бродови 8906.10
 30.11.2 бродови и слични пловила за превоз на патници и  стока
 30.11.21 Патнички бродови, излетнички бродови и слични пловила за 

превоз на патници; ферибродови (траекти) од сите видови                                             
8901.10

 30.11.22 Танкери за транспорт на сурова нафта, нафтени производи, 
хемикалии, течни гасови

8901.20

 30.11.23 Бродови, ладилници, освен танкери 8901.30
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -танкери за транспорт на сурова нафта, нафтени производи, 
хемикалии, течни гасови, опфатени во 30.11.22

 30.11.24 Бродови за превоз на сув товар 8901.90
 30.11.3 Рибарски бродови и други бродови со специјална намена
 30.11.31 Рибарски бродови; бродови-фабрики и други бродови за 

преработка и конзервирање на риба                        
8902

 30.11.32 Бродови влекачи (реморкери) и потискувачи (туркачи)                            8904
 30.11.33 Пловечки багери; бродови светилници, пловечки дигалки;  

други пловила          
8905 [.10 + .90] + 8906.90

 30.11.4 Платформи за дупчење и производство и пловила за 
опслужување на тие платформи

 30.11.40 Платформи за дупчење и производство и пловила за 
опслужување на тие платформи

8905.20

 30.11.5 Други пловни конструкции (вклучувајќи сплавови, 
резервоари, платформи за истоварување, пловила и 
светилници)
Оваа категорија, исто така, опфаќа:
 -сплавови, резервоари, платформи за истоварување, 
пловила и светилници

 30.11.50 Други пловни конструкции (вклучувајќи сплавови, 
резервоари, платформи за истоварување, пловила и 
светилници)

8907 + 9401.80

Оваа поткатегорија, исто така, опфаќа:
 -седишта за бродови и пловни структури
 -сплавови, резервоари, платформи за истоварување, 
пловила и светилници

 30.11.9 услуги за преуредување, реконструкција и опремување 
бродови, пловни платформи и конструкции; Постапки по 
договор како дел од производството на бродови и пловни 
структури

 30.11.91 Услуги за преуредување, реконструкција и опремување 
бродови, пловни платформи и конструкции; Постапки по 
договор како дел од производството на бродови и пловни 
структури

 30.11.92 Услуги за опремување  на бродови, пловни платформи и 
конструкции
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -специјализирани услуги за внатрешно опремување  
бродови, пловни платформи и структури, на пр., 
инсталатерски услуги на бродоградители, монтирање 
електрични инсталации, инсталации за клима-уреди
 -специјализирани услуги за бојадисување бродови, пловни 
платформи и структури

 30.11.99 Постапки по договор како дел од производството на бродови 
и пловни структури



284 Државен завод за статистика

ШИФРА НАЗИВ
HS/CN 
2015

 30.12 Чамци за рекреација и спортски чамци
 30.12.1 Чамци за рекреација и спортски чамци
 30.12.11 Едрилици (освен на надувување), за разонода или спорт со 

или без помошен мотор
8903.91

Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -пловила (чамци) на надувување за разонода или спорт, 
опфатени во 30.12.12  

 30.12.12 Чамци на надувување за разонода и спорт           8903.10
 30.12.19 Други чамци за разонода и спорт; чамци на весла и кануа     8903 [.92 + .99]
 30.12.9 Постапки по договор како дел од производството на чамци 

за рекреација и спортски чамци
 30.12.99 Постапки по договор како дел од производството на чамци за 

рекреација и спортски чамци
 30.2 Железнички локомотиви и шински возила
 30.20 Железнички локомотиви и шински возила
 30.20.1 Железнички локомотиви и локомотиви тендери
 30.20.11  Железнички локомотиви напојувани од електрична мрежа                                                                        8601.10
 30.20.12 Дизел-електрични локомотиви                         8602.10
 30.20.13 Други железнички локомотиви; локомотивски тендери                                       8601.20 + 8602.90
 30.20.2 Самоодни железнички и трамвајски патнички или товарни 

вагони и коли, освен за одржување и сервисирање               
Оваа категорија не опфаќа:
 -железнички или трамвајски возила за одржување или 
сервисирање, опфатени во 30.20.31 

 30.20.20 Самоодни железнички и трамвајски патнички или товарни 
вагони и коли, освен за одржување и сервисирање                     

8603

Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -железнички или трамвајски возила за одржување или 
сервисирање, опфатени во 30.20.31 

 30.20.3 Други  железнички возила
 30.20.31  Железнички или трамвајски возила за одржување и 

сервисирање          
8604

 30.20.32  Железнички и трамвајски патнички вагони, несамоодни; 
вагони за багаж и други специјални вагони                                                                                                                                 

8605

 30.20.33  Железнички и трамвајски товарни вагони за превоз на стока, 
несамоодни 

8606

 30.20.4 Делови за железнички и трамвајски локомотиви или 
други шински возила; механичка опрема за контрола на                        
сообраќајот                                                                           

 30.20.40 Делови за железнички и трамвајски локомотиви или 
други шински возила; механичка опрема за контрола на                            
сообраќајот                                                                         

8607 + 8608 + 9401.80

Оваа поткатегорија, исто така, опфаќа:
 -седишта за железнички возила

 30.20.9 услуги за генерален ремонт и опремување железнички 
и трамвајски локомотиви и шински возила; Постапки 
по договор како дел од производството на железнички 
локомотиви и шински возила                                                                         

 30.20.91 Услуги за генерален ремонт и опремување железнички и 
трамвајски локомотиви и шински возила                                                              
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за генерален ремонт на железнички и трамвајски 
локомотиви и шински возила
 -специјализирани услуги за опремување железнички 
и трамвајски локомотиви и шински возила, на пр., 
инсталирање електрична опрема, клима-уреди, седишта, 
внатрешно обложување, прозорци
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 -специјализирани услуги за бојадисување железнички и 
трамвајски локомотиви и шински возила

 30.20.99 Постапки по договор како дел од производството на 
железнички локомотиви и шински возила

 30.3 Воздухопловни и вселенски летала и сродни машини
 30.30 Воздухопловни и вселенски летала и сродни машини
 30.30.1 Мотори и машини за воздухопловни или вселенски летала;  

земски тренежери за летање и нивни делови 
 30.30.11 Клипни мотори со внатрешно согорување на палење со 

помошна свеќици, за воздухоплови                    
8407.10

 30.30.12 турбомлазни и турбо-пропелерни мотори             8411 [.1 + .2]
 30.30.13 Реактивни мотори, освен турбомлазни                        8412.10

Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -турбомлазни мотори, опфатени во 30.30.12     

 30.30.14 Земски тренежери за летање и нивни делови 8805.2
 30.30.15 Делови за клипни мотори со внатрешно согорување на 

палење со помошна свеќици, за воздухоплови                          
8409.10

 30.30.16 Делови за турбомлазни и турбо-плопелерни мотори                                    8411.91
 30.30.2 балони и дирижабли (воздушни бродови); едрилици, 

делтаплани и други воздухоплови без сопствен погон
 30.30.20 Балони и дирижабли (воздушни бродови); едрилици, 

делтаплани и други воздухоплови без сопствен погон
8801

 30.30.3 Хеликоптери и авиони
 30.30.31 Хеликоптери 8802.1
 30.30.32 Авиони и други воздухоплови, неспоменати на друго место, 

со сопствена тежина помала или еднаква на 2000 kg                                                                                             
8802.20

 30.30.33 Авиони и други воздухоплови, неспоменати на друго место, 
со сопствена тежина поголема од 2000 kg и помала или 
еднаква на 15000 kg                                                                    

8802.30

 30.30.34 Авиони и други воздухоплови, неспоменати на друго место, 
со сопствена тежина над 15000 kg                          

8802.40

 30.30.4 Вселенски летала (вклучувајќи сателити) и опрема за 
лансирање на веленски летала            
Оваа категорија, исто така, опфаќа:
 -сателити

 30.30.40 Вселенски летала (вклучувајќи сателити) и опрема за 
лансирање  на вселенски летала              

8802.60 + 9306.90.10

Оваа поткатегорија, исто така, опфаќа:
 -меѓуконтиненетални балистички проектили (ICBM) и слични 
проектили 
 -сателити

 30.30.5 Други делови за воздухоплови и вселенски летала
 30.30.50 Други делови за воздухоплови и вселенски летала 8803 + 9401 [.10 + .90.10]
 30.30.6 услуги за генерален ремонт на авиони и авионски мотори
 30.30.60 Услуги за генерален ремонт на авиони и авионски мотори
 30.30.9 Постапки по договор како дел од производството на 

воздухоплови и вселенски летала и сродни превозни 
средства и опрема

 30.30.99 Постапки по договор како дел од производството на 
воздухоплови и вселенски летала и сродни превозни 
средства и опрема

 30.4 Воени борбени возила
 30.40 Воени борбени возила
 30.40.1 Моторизирани тенкови и други оклопни борбени возила и 

нивни делови     
 30.40.10 Моторизирани тенкови и други оклопни борбени возила и 

нивни делови                                                   
8710
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 30.40.9 Постапки по договор, како дел од производството на воени 
борбени возила

 30.40.99 Постапки по договор, како дел од производството на воени 
борбени возила

 30.9 Превозни средства, неспоменати на друго место
 30.91 Мотоцикли
 30.91.1 Мотоцикли и приколки за мотоцикли
 30.91.11 Мотоцикли и велосипеди со помошен клипен мотор со 

внатрешно согорување, со зафатнина на цилиндер помала 
или еднаква на 50 cm3                                                                                                                                  

8711.10

 30.91.12 Мотоцикли со клипни мотори со внатрешно согорување, со 
зафатнина на цилиндерот поголема од 50 cm3                                                  

8711 [.20 + .30 + .40 + .50]

 30.91.13 Мотоцикли,неспоменати на друго место; приколки за 
мотоцикли         

8711.90

 30.91.2 Делови и прибор за мотоцикли и приколки за мотоцикли
 30.91.20 Делови и прибор за мотоцикли и приколки за мотоцикли 8409.9 + 8714.10
 30.91.3 Мотори со внатрешно согорување, за мотоцикли
 30.91.31 Клипни мотори со внатрешно согорување, на палење со 

помош на свеќички, со зафатнина помала или еднаква на 
1000 cm3, за мотоцикли                                                                                                                               

8407 [.31 + .32 + .33 (.20 + 
.80)]

 30.91.32 Клипни мотори со внатрешно согорување, на палење со 
помош на свеќички, со зафатнина поголема од 1000 cm3, за 
мотоцикли              

8407.34.9

 30.91.9 Постапки по договор како дел од производството на 
мотоцикли

 30.91.99 Постапки по договор како дел од производството на 
мотоцикли

 30.92 Велосипеди и инвалидски колички
 30.92.1 Велосипеди и други слични возила без мотор                              
 30.92.10 Велосипеди и други слични возила без мотор                   8712
 30.92.2 Колички за инвалиди, освен нивни делови и прибор                                               

Оваа категорија не опфаќа:
 -делови и прибор за инвалидски колички, опфатени во 
30.92.30

 30.92.20 Колички за инвалиди, освен нивни делови и прибор                                 8713
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -делови и прибор за инвалидски колички, опфатени во 
30.92.30

 30.92.3 Делови и прибор за велосипеди и други слични возила, без 
мотор и за инвалидски колички

 30.92.30 Делови и прибор за велосипеди и други слични возила, без 
мотор и за инвалидски колички

8714 [.20 + .9]

 30.92.4 Детски колички и нивни делови                              
 30.92.40 Детски колички и нивни делови                            8715
 30.92.9 Постапки по договор како дел од производството на 

велосипеди и инвалидски колички
 30.92.99 Постапки по договор како дел од производството на 

велосипеди и инвалидски колички
 30.99 Други превозни средства, неспоменати на друго место
 30.99.1 Други превозни средства, неспоменати на друго место
 30.99.10 Други превозни средства, неспоменати на друго место 8716.80
 30.99.9 Постапки по договор како дел од производството на други 

превозни средства, неспоменати на друго место
 30.99.99 Постапки по договор како дел од производството на други 

превозни средства, неспоменати на друго место
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 31 Мебел
 31.0 Мебел
 31.00 Седишта и нивни делови; делови за мебел
 31.00.1 Седишта и нивни делови
 31.00.11 Седишта со метална рамка 9401 [.30 + .7]
 31.00.12 Седишта со дрвена рамка               9401 [.40 + .5 + .6]
 31.00.13 Други седишта 9401.80
 31.00.14 Делови за седишта 9401.90 (.30 + .80)
 31.00.2 Делови за мебел (освен седишта)

Оваа категорија не опфаќа:
 -делови за седишта, опфатени во 31.00.14

 31.00.20 Делови за мебел (освен седишта) 9403.90
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -делови за седишта, опфатени во 31.00.14

 31.00.9 услуги за тапацирање на столови и седишта; Постапки по 
договор како дел од производството на седишта и нивни  
делови и делови за мебел

 31.00.91 Услуги за тапацирање на столови и седишта
 31.00.99 Постапки по договор како дел од производството на седишта 

и нивни  делови и делови за мебел
 31.01 Канцелариски мебел и мебел за продавници
 31.01.1 Канцелариски мебел и мебел за продавници
 31.01.11 Канцелариски метален мебел                      9403.10
 31.01.12 Канцелариски дрвен мебел                                 9403.30
 31.01.13 Дрвен мебел за продавници                             9403.60.30
 31.01.9 Постапки по договор како дел од производството на 

канцелариски мебел и мебел за продавници
 31.01.99 Постапки по договор како дел од производството на 

канцелариски мебел и мебел за продавници
 31.02 Кујнски мебел
 31.02.1 Кујнски мебел
 31.02.10 Кујнски мебел 9403.40.10
 31.02.9 Постапки по договор како дел од производството на кујнски 

мебел
 31.02.99 Постапки по договор како дел од производството на кујнски 

мебел
 31.03 Душеци
 31.03.1 Душеци
 31.03.11 Носачи за душеци 9404.10
 31.03.12 Душеци, освен носачи за душеци 9404.2

Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -носачи за душеци, опфатени во 31.03.11

 31.03.9 Постапки по договор како дел од производството на 
душеци

 31.03.99 Постапки по договор како дел од производството на душеци
 31.09 Друг мебел
 31.09.1 Друг мебел
 31.09.11 Метален мебел, неспоменат на друго место                    9403.20
 31.09.12 Дрвен мебел за спални соби, за дневни соби и за трпезарии                                                                                             9403 [.50 + .60.10]
 31.09.13 Дрвен мебел, неспоменат на друго место                     9403.60.90
 31.09.14 Мебел од пластични маси или други материјали (прачки или 

бамбус)
9403 [.70 + .8]
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 31.09.9 услуги за довршување на нов мебел; Постапки по договор 
како дел од производството на друг мебел

 31.09.91 Услуги за довршување на нов мебел (освен тапацирање  на 
столови и седишта)             
Оваа поткатегорија, исто така, опфаќа:
 -услуги за лакирање, полирање, позлатување и боење мебел 
во рамките на процесот на производство
Оваа поткатегорија не опфаќа:
-услуги за тапацирање столови и седишта, опфатени во 
31.00.91
-услуги за поправка, одржување и реставрација на мебел, 
опфатени во 95.24.10

 31.09.99 Постапки по договор како дел од производството на друг 
мебел

 32 ДРугИ ИНДуСТРИСКИ ПРОИЗВОДИ
 32.1 Накит, бижутерија и сродни производи
 32.11 Метални пари 
 32.11.1 Метални пари 
 32.11.10 Метални пари 7118
 32.11.9 Постапки по договор како дел од производството на 

метални пари
 32.11.99 Постапки по договор како дел од производството на метални 

пари
 32.12 Накит и сродни производи
 32.12.1 Накит и сродни производи
 32.12.11 Одгледувани бисери, бесценети или полубесценети камења, 

вклучувајќи синтетички или реконструирани, обработени, но 
немонтирани                                                                                                                             

7101.22 + 7102.39 + 7103.9 
+ 7104.90

Оваа поткатегорија, исто така, опфаќа:
 -одгледувани бисери, синтетички или реконструирани

 32.12.12 Индустриски дијаманти, обработени; прашина и прав од 
природни или синтетички бесценети или полубесценети кам
ења                                                                                                                                   

7102.29 + 7105

 32.12.13 Накит и делови за накит; златарски и филигрански 
(кујунџиски) производи и делови за нив                            

7113 + 7114

Оваа поткатегорија, исто така, опфаќа:
 -преработка на производи од накит

 32.12.14 Други производи од благородни метали; производи 
од природни или обработени бисери, бесценети или 
полубесценети камења                                                              

7115.90 + 7116 + 9113.10

 32.12.9 Постапки по договор како дел од производството на накит и 
сродни производи

 32.12.99 Постапки по договор како дел од производството на накит и 
сродни производи

 32.13 бижутерија и сродни производи
 32.13.1 бижутерија и сродни производи
 32.13.10 Бижутерија и сродни производи 7117 + 9113.20
 32.13.9 Постапки по договор како дел од производството на 

бижутерија и сродни производи
 32.13.99 Постапки по договор како дел од производството на 

бижутерија и сродни производи
 32.2 Музички инструменти
 32.20 Музички инструменти
 32.20.1 Клавири, оргули и други жичани и дувачки музички 

инструменти, клавијатури; метрономи, тонски вилушки; 
механизми за музички кутии

 32.20.11 Клавири и други клавијатурни жичани инструменти                                                                                                                                      
                                            

9201 [.10.10 + .20 + .90]
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 32.20.12 Други жичани музички инструменти           9202
 32.20.13 Оргули со типки, хармониуми и слични инструменти; 

хармоники и слични инструменти; усни хармоники; дувачки 
инструменти           

9205

 32.20.14 Музички и клавијатурни инструменти со електричен звук                                                9207
 32.20.15 Други музички инструменти                                9206 + 9208
 32.20.16 Метрономи, тонски вилушки и пишталки за давање  висина 

на тонот; механизми за музички кутии; жици за музички инс
трументи                                                                                                                       

9209 [.30 + .99 (.40 + .50)]

 32.20.2 Делови и прибор за музички инструменти
 32.20.20 Делови и прибор за музички инструменти 9209 [.91 + .92 + .94 + .99 

(.20 + .70)]
 32.20.9 Постапки по договор како дел од производството на 

музички инструменти
 32.20.99 Постапки по договор како дел од производството на музички 

инструменти
 32.3 Спортска опрема
 32.30 Спортска опрема
 32.30.1 Спортска опрема
 32.30.11 Скии за снег и друга опрема за скијање; лизгалки за мраз и 

ролшуи; нивни делови                      
9506 [.1 + .70]

Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -обувки за скијање, опфатени во 32.30.12

 32.30.12 Обувки за скијање 6402.12 + 6403.12
 32.30.13 Скии за вода, даски за сурфање, даски за едрење и друга 

опрема за спортови на вода                     
9506.2

 32.30.14 Производи и опрема за гимнастика, фитнес центри и атлетика                                                                                                                                         
                                                            

9506.91

 32.30.15 Друг прибор и опрема за спорт и игри на отворен простор, 
базени за пливање и веслање                 

4203.21 + 9506 [.3 + .40 + .5 
+ .6 + .99]

 32.30.16 Рибарски стапови и друг прибор за риболов, прибор за лов и 
риболов, неспоменат на друго место                            

9507

 32.30.9 Постапки по договор како дел од производството на 
спортска опрема

 32.30.99 Постапки по договор како дел од производството на спортска 
опрема

 32.4 Игри и играчки
 32.40 Игри и играчки
 32.40.1 Кукли со човечки лик;  играчки во форма на животни или 

други суштества;  нивни делови 
 32.40.11 Кукли со човечки лик                         9503.00.21
 32.40.12 Играчки во форма на животни или други суштества 9503.00.4
 32.40.13 Делови и прибор за кукли со човечки лик            9503.00.29
 32.40.2 Возови играчки и прибор за нив; други играчки, намалени 

модели или конструкции и играчки за склопување                  
 32.40.20 Возови играчки и прибор за нив; други играчки, намалени 

модели или конструкции и играчки за склопување        
9503.00.3

 32.40.3 Други играчки, вклучувајќи играчки музички инструменти                                                          
Оваа категорија, исто така, опфаќа:
 -играчки музички инструменти                                      

 32.40.31 Детски играчки со тркала, за јавање или возење; колички за 
кукли       

9503.00.10

 32.40.32 Сложувалки                                                      9503.00.6
 32.40.39 Игри и играчки, неспоменати на друго место 3407 + 9503.00 (.55 + .7 + 

.8 + .9)
 32.40.4 Други игри
 32.40.41 Карти за играње                                                      9504.40
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 32.40.42 Предмети за билјард, луна парк, игри на маса или друштвени 
игри; други игри на автомати кои работат со внесување на 
метални пари или жетони                                                                                                                                 

9504 [.20 + .30 + .90.10]

 32.40.9 Постапки по договор како дел од производството на игри и 
играчки

 32.40.99 Постапки по договор како дел од производството на игри и 
играчки

 32.5 Медицински и стоматолошки инструменти
 32.50 Медицински и стоматолошки инструменти
 32.50.1 Медицински, хируршки и стоматолошки инструменти и 

апарати
 32.50.11 Инструменти и апарати за стоматолошки третман 8514 [.10.80 + .20 + .30 + 

.40] + 9018.4
 32.50.12 Медицински, хируршки и лабораториски апарати за 

стерилизација                 
8419.20

 32.50.13 Шприцови, игли, катетери, канили и слично; офталмолошки и 
други инструменти и апарати, неспоменати на друго место                                                                                                                                     

8421.19.20 + 9018 [.3 + .50 
+ .90] + 9025.11.20

 32.50.2 Терапевтски инструменти и апарати; протетски и 
ортопедски помагала                

 32.50.21 Терапевтски инструменти и апарати; 
респираторни и слични апарати за дишење                                                                                                                                           
                            

9019

 32.50.22 Вештачки зглобови; ортопедски справи и помагала; вештачки 
заби; забни протези; вештачки делови на тело, неспоменати 
на друго место                                                                                                                             

9021 [.10 + .2 + .3]

 32.50.23 Делови и прибор за протетски и ортопедски справи 9021.90.90
 32.50.3 Медицински, хируршки, забарски и ветеринарски мебел; 

берберски и слични столови, како и нивни делови               
 32.50.30 Медицински, хируршки, забарски и ветеринарски мебел; 

берберски и слични столови, како и нивни делови      
9402

 32.50.4 Очила, леќи за очила и нивни делови 
 32.50.41 Контактни леќи; леќи за очила од сите видови материјали 9001 [.30 + .40 + .50]
 32.50.42 Очила и слични производи, корективни, заштитни и други                                                    9004
 32.50.43 Рамки за очила и слични производи                  9003.1
 32.50.44 Делови за рамки за очила и слични производи 9003.90
 32.50.5 Други производи за медицинска и хируршка намена
 32.50.50 Други производи за медицинска и хируршка намена 3006 [.10 (.30 + .90) + .40 + 

.70 + .91] + 6307.90.98
 32.50.9 Постапки по договор како дел од производството на 

медицинска и хируршка опрема и ортопедски помагала
 32.50.99 Постапки по договор како дел од производството на 

медицинска и хируршка опрема и ортопедски помагала
 32.9 Производи, неспоменати на друго место
 32.91 Метли и четки
 32.91.1 Метли и четки
 32.91.11 Метли и четки за чистење во домаќинствата                       9603 [.10 + .90]
 32.91.12 Четки за заби, четки за коса и други тоалетни четки за лична 

употреба; сликарски и четки за пишување и кистови, четки за 
козметика

9603 [.2 + .30]

 32.91.19 Други четки, неспоменати на друго место             9603 [.40 + .50]
 32.91.9 Постапки по договор како дел од производството на метли 

и четки
 32.91.99 Постапки по договор како дел од производството на метли и 

четки
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 32.99 Други производи, неспоменати на друго место
 32.99.1 Заштитни шлемови, прибори за пишување, табли, 

датумари, жигови или нумератори; ленти за машини за 
пишување, перничиња за жигови за мастило

 32.99.11 Заштитни шлемови и други заштитни производи 3926.90.97 + 4016.99.97 
+ 4203 [.10 + .29.10 + .30] 
+ 4205.00.90 + 4503.90 + 
4504.90.80 + 6116.10 + 
6216 + 6307.90 + 6506 [.10 
+ .91] + 9020

Оваа поткатегорија, исто така, опфаќа:
 -гас-маски
 -огноотпорна и заштитна сигурносна облека
 -појаси за спасување од плута
 -тапи за уши и нос (на пр., за пливање и за заштита од врева)
 -метални заштитни шлемови и други метални уреди за 
лична заштита
 -сигурносни појаси и други појаси за професионална 
употреба

 32.99.12 Пенкала, фломастери и маркери; патент моливи                           9608 [.10 + .20 + .40]
 32.99.13 Пера за копирање цртежи; наливпера, стилограф-пера и 

други пера           
9608.30

 32.99.14 Сетови за прибор за пишување, држачи за пера, држачи за 
моливи и слични држачи; нивни делови                            

9608 [.50 + .60+ .9]

 32.99.15 Моливи и мини, црни и во боја, јаглен за цртање, креди за 
пишување, цртање и кројачки креди                       

9609

 32.99.16 Таблици и табли за пишување и цртање; датумари, 
нумератори и слично; ленти за машини за пишување и 
слични ленти; перничиња за жигови на мастило                                                                                                

9610 + 9611 + 9612

 32.99.2 Чадори; бастуни, копци; пресвлечени копчиња, патент-
затворачи; нивни делови 

 32.99.21 Чадори и чадори за сонце; стапови за одење (бастуни), 
стапови-столови и слично                 

6601 + 6602

Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -камшици, опфатени во 15.12.11

 32.99.22 Делови, украси и прибор за чадори, чадори за сонце, стапови 
за одење (бастуни), стапови-столови и слично                     

6603 [.20 + .90.90]

Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -делови, додатоци и прибор за камшици, опфатени во 
15.12.11

 32.99.23 Копци, нитни и слично, како и нивни делови; копчиња; 
патент затворачи

9606 [.10 + .2] + 9607.1

 32.99.24 Пресвлечени копчиња и други делови на копчиња; 
недовршени копчиња; делови на патент затворачи                           

9606.30 + 9607.20

 32.99.3 Производи од човечка коса и животински влакна; слични 
производи од текстилни материјали                    

 32.99.30 Производи од човечка коса и животински влакна; слични 
производи од текстилни материјали         

6703 + 6704

 32.99.4 Запалки, лулиња и нивни  делови; производи од запалливи 
материјали; течни горива и горива од течни гасови за 
полнење на запалки

 32.99.41 Запалки за цигари и други запалки; лулиња и држачи за 
цигари како и нивни делови                                                                                                                                       

9613 [.10 + .20 + .80] + 
9614.00.90

 32.99.42 Делови за запалки; пирофорни легури; производи од 
запалливи материјали

3606.90 + 9613.90

 32.99.43 Течни и гасовити горива за полнење запалки, во садови со 
зафатнина помала или еднаква на 300 cm3                  

3606.10

 32.99.5 Други производи, неспоменати на друго место
 32.99.51 Свечени, карневалски и други производи за разонода, 

вклучувајќи и за магионичарски трикови                            
9505
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Оваа поткатегорија, исто така, опфаќа:
 -маѓепснички помагала и шеговити производи

 32.99.52 Прскалки за мириси, делови и глави за нив                                                        9616.10
 32.99.53 Инструменти, апарати и модели наменети за демонстрирање                                                                                                                                   9023
 32.99.54 Свеќи, свеќички и слично                           3406
 32.99.55 Вештачко цвеќе, лисја, овошје и нивни делови             6702
 32.99.59 Други разновидни производи, неспоменати на друго место 4206 + 4421.90.95 + 

4905.10 + 9020 + 9601 + 
9602 + 9604 + 9617 + 9618

Оваа поткатегорија, исто така, опфаќа:
 -мртовечки сандаци

 32.99.6 услуги за препарирање
 32.99.60 Услуги за препарирање
 32.99.9 Постапки по договор како дел од производството на други 

производи, неспоменати на друго место
 32.99.99 Постапки по договор како дел од производството на други 

производи, неспоменати на друго место
 33 уСЛугИ ЗА ПОПРАВКА И ИНСТАЛИРАЊЕ НА МАШИНИ И 

ОПРЕМА
 33.1 услуги за поправка на производи од метал, машини и 

опрема
 33.11 услуги за поправка на  производи од метал
 33.11.1 услуги за поправка и одржување на производи од метал
 33.11.11 Услуги за поправка и одржување на градежни метални 

конструкции
 33.11.12 Услуги за поправка и одржување на цистерни, резервоари и 

слични контејнери од метали 
 33.11.13 Услуги за поправка и одржување на парни котли, освен котли 

за централно греење со топла вода                 
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -услуги за поправка и одржување котли за централно греење 
со топла вода, опфатени во 33.11.12                                                              

 33.11.14 Услуги за поправка и одржување на оружје и муниција
 33.11.19 Услуги за поправка и одржување на други производи од 

метал
 33.12 услуги за поправка на машини
 33.12.1 услуги за поправка и одржување на машини за општа 

намена
 33.12.11 Услуги за поправка и одржување  на мотори и турбини, освен 

мотори за авиони и моторни возила
 33.12.12 Услуги за поправка и одржување на хидраулична опрема, 

други пумпи, компресори, славини и вентили
 33.12.13 Услуги за поправка и одржување на лежишта, преносници и 

погонски механизми
 33.12.14 Услуги за поправка и одржување на индустриски печки и 

горилници           
 33.12.15 Услуги за  поправка и одржување на уреди за кревање и 

манипулација           
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -поправка и одржување лифтови и подвижни скали, 
опфатени во 43.29.19

 33.12.16 Услуги за поправка и одржување на канцелариски машини и 
опрема (освен компјутери и периферна опрема)
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -услуги за поправка на компјутери и периферна опрема, 
опфатени во 95.11.10

 33.12.17 Услуги за поправка и одржување на механички рачни алати
 33.12.18 Услуги за  поправка и одржување  на опрема за разладување 

и вентилација, освен за домаќинствата                                  
 33.12.19 Услуги за поправка и одржување на други машини за општа 

намена, неспоменати на друго место          
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 33.12.2 услуги за поправка и одржување  на машини со посебна 
намена

 33.12.21 Услуги за поправка и одржување на машини за земјоделство 
и шумарство
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -услуги за поправка на косилки за трева, косилки за рабови 
на тревници, тримери за трева и слична опрема за градини, 
опфатени во 95.22.10

 33.12.22 Услуги за поправка и одржување на машини за обработка на 
метали и алатни  машини

 33.12.23 Услуги за поправка и одржување на машини за металургијата                                                                                                                                   
 33.12.24 Услуги за поправка и одржување на машини за вадење на 

руди и камен и за градежништвото
 33.12.25 Услуги за поправка и одржување на машини за производство 

на храна, пијалаци и тутун
 33.12.26 Услуги за поправка и одржување на машини за производство 

на текстил, облека и кожа
 33.12.27 Услуги за поправка и одржување на машини за производство 

на хартија и картон
 33.12.28 Услуги за поправка и одржување на машини за производство 

на пластични маси и гума
 33.12.29 Услуги за поправка и одржување на други машини за посебна 

намена
 33.13 услуги за поправка на електронска и оптичка опрема
 33.13.1 услуги за поправка и одржување на електронска и оптичка 

опрема
 33.13.11 Услуги за поправка и одржување на инструменти и апарати 

за мерење, контрола, тестирање и навигација
 33.13.12 Услуги за поправка и одржување на опрема за следење 

на радијација (озрачување), електромедицинска и 
електротерапевтска опрема

 33.13.13 Услуги за поправка и одржување на професионални оптички 
инструменти и фотографска опрема

 33.13.19 Услуги за поправка и одржување на друга професионална 
електронска опрема

 33.14 услуги за поправка на електрична опрема
 33.14.1 услуги за поправка и одржување на електрична опрема
 33.14.11 Услуги за поправка и одржување на електрични мотори, 

генератори, трансформатори и апарати за дистрибуција и 
контрола на електрична енергија

 33.14.19 Услуги за поправка и одржување на друга професионална 
електрична опрема

 33.15 услуги за поправка и одржување на бродови и чамци
 33.15.1 услуги за поправка и одржување на бродови и чамци
 33.15.10 Услуги за поправка и одржување на бродови и чамци
 33.16 услуги за поправка и одржување на воздухопловни и 

вселенски летала
 33.16.1 услуги за поправка и одржување на воздухопловни и 

вселенски летала
 33.16.10 Услуги за поправка и одржување на воздухопловни и 

вселенски летала
 33.17 услуги за поправка и одржување на други превозни 

средства
 33.17.1 услуги за поправка и одржување на други превозни 

средства
 33.17.11 Услуги за поправка и одржување на железнички и трамвајски 

локомотиви и на други шински возила
 33.17.19 Услуги за поправка и одржување на други превозни средства, 

неспоменати на друго место
 33.19 услуги за поправка на друга опрема
 33.19.1 услуги за поправка на друга опрема
 33.19.10 Услуги за поправка на друга опрема
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Оваа поткатегорија, исто така, опфаќа:
 -реставрирање, поправка и одржување на оргули и други 
историски музички инструменти

 33.2 услуги за инсталирање на индустриски машини и опрема
 33.20 услуги за инсталирање на индустриски машини и опрема
 33.20.1 услуги за инсталирање на производи од метал, освен 

машини и опрема
Оваа категорија не опфаќа:
 -услуги за инсталирање на машини и опрема, опфатени во 
33.20.3

 33.20.11 Услуги за инсталирање на парни котли, освен котли за 
централно греење со топла вода, вклучувајќи придружен 
цевен систем                                                                                                                  
Оваа поткатегорија, исто така, опфаќа:
 -услуги за инсталирање на метален цевен систем во 
индустриски погони

 33.20.12 Услуги за инсталирање на други производи од метал, освен 
машини и опрема
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -услуги за инсталирање на машини и опрема, опфатени во 
33.20.2 и 33.20.3

 33.20.2 услуги за инсталирање на машини за општа намена
 33.20.21 Услуги за инсталирање на канцелариски и сметководствени 

машини
 33.20.29 Услуги за инсталирање на други машини за општа намена, 

неспоменати на друго место
 33.20.3 услуги за инсталирање на машини за посебна намена
 33.20.31 Услуги за инсталирање на индустриски машини и опрема за 

земјоделството
 33.20.32 Услуги за инсталирање на машини за обработка на метали
 33.20.33 Услуги за инсталирање на индустриски машини и опрема за 

металургијата
 33.20.34 Услуги за инсталирање на индустриски машини и опрема за 

рударството
 33.20.35 Услуги за инсталирање на индустриски машини и опрема за 

производство на храна, пијалаци и тутун
 33.20.36 Услуги за инсталирање на индустриски машини и опрема за 

производство на текстил, облека и кожа
 33.20.37 Услуги за инсталирање на индустриски машини и опрема за 

производство на хартија и картон
 33.20.38 Услуги за инсталирање на индустриски машини и опрема за 

производство на пластични маси и гума
 33.20.39 Услуги за инсталирање на други машини за специјална 

намена
 33.20.4 услуги за инсталирање на електронска и оптичка опрема
 33.20.41 Услуги за инсталирање на професионални медицински 

машини, прецизни и оптички инструменти
 33.20.42 Услуги за инсталирање на професионална електронска 

опрема
 33.20.5 услуги за инсталирање на електрична опрема
 33.20.50 Услуги за инсталирање на електрична опрема
 33.20.6 услуги за инсталирање на опрема за контрола на 

индустриски процеси
 33.20.60 Услуги за инсталирање на опрема за контрола на 

индустриски процеси
 33.20.7 услуги за инсталирање на други производи, неспомената на 

друго место
33.20.70 Услуги за инсталирање на други производи, неспомената на 

друго место
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D/г ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРгИЈА, гАС, ПАРЕА И КЛИМАТИЗАЦИЈА
35 ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРгИЈА; гАС, ПАРЕА И КЛИМАТИЗАЦИЈА

 35.1 услуги за производство, пренос и дистрибуција на 
електрична енергија

 35.11 Електрична енергија
 35.11.1 Електрична енергија
 35.11.10 Електрична енергија 2716

Оваа поткатегорија опфаќа:
 -електрична енергија како што е термална, нуклеарна, 
енергија од гасни турбини, дизел турбини, енергија од 
хидроелектрани и други обновливи извори на енергија 

 35.12 услуги за пренос на електрична енергија
 35.12.1 услуги за пренос на електрична енергија
 35.12.10 Услуги за пренос на електрична енергија

Оваа поткатегорија опфаќа:
 -оперативни услуги на преносните системи кои ја 
пренесуваат електричната енергија од електричната 
централа до дистрибутивните системи
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -услуги за дистрибуција на електрична енергија, опфатени во 
35.13.10
 -инсталирање на електрични броила, опфатени во 43.21.10

 35.13 услуги за дистрибуција на електрична енергија
 35.13.1 услуги за дистрибуција на електрична енергија
 35.13.10 Услуги за дистрибуција на електрична енергија

Оваа поткатегорија опфаќа:
 -оперативни услуги на дистрибутивните системи (составени 
од електропреносни линии, столбови, електрични броила 
и проводници) кои ја пренесуваат електричната енергија 
од електричната централа или од преносните системи до 
крајниот потрошувач
 -услуги на одржување на електрични броила
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -услуги за пренос на електрична енергија, опфатени во 
35.12.10
 -инсталирање на електрични броила, опфатени во 43.21.10
 -читање на електрични броила, опфатени во 82.99.19

 35.14 услуги за трговијата со електрична енергија
 35.14.1 услуги за трговијата со електрична енергија
 35.14.10 Услуги за трговија со електрична енергија

Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги на продажба на електрична енергија на корисниците
 -услуги на брокери и агенти што посредуваат при 
продажбата на електричната енергија преку дистрибутивните 
системи управувани од други
 -оперативни услуги на размена на електрична енергија и  
капацитети за пренос на електричната енергија

 35.2 Производство на гас; дистрибуција на гасовити горива 
преку дистрибутивни системи

 35.21 Производство на гас
 35.21.1 гас од камен јаглен, воден гас, генераторски гас и слични 

гасови, освен нафтени гасови                                                                                                                                        
 35.21.10 Гас од камен јаглен, воден гас, генераторски гас и слични 

гасови, освен нафтени гасови                                                                                                                                        
2705 + 2711.29

Оваа поткатегорија опфаќа:
 -гас за потребите на снабдување со гас,  добиен со 
карбонизација на камен јаглен, од нуспроизводи или од 
отпадоци во земјоделството
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Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -суров природен гас, опфатен во 06.20.10
 -рафинирани нафтени производи, опфатени во 19.20.3
 -индустриски гасови, опфатени во 20.11.1

 35.22 услуги за дистрибуција на гасовити горива преку 
дистрибутивни системи

 35.22.1 услуги за дистрибуција на гасовити горива преку 
дистрибутивни системи

 35.22.10 Услуги за дистрибуција на гасовити горива преку 
дистрибутивни системи
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -дистрибуција и снабдување со сите видови гасовити горива 
преку дистрибутивни системи
 -услуги за одржување на гасомери
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -услуги за инсталирање на гасомери, опфатени во 43.22.20
 -услуги за цевководен транспорт на гас, опфатени во 49.50.11
 -читање на гасомери, опфатени во 82.99.19

 35.23 услуги за трговијата со гасови преку дистрибутивни системи
 35.23.1 услуги за трговијата со гасови преку дистрибутивни системи
 35.23.10 Услуги за трговијата со гасови преку дистрибутивни системи

Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги на продажба на гас на корисниците преку 
дистрибутивните системи
 -услуги на брокери и агенти што посредуваат при 
продажбата на гас преку дистрибутивните системи 
управувани од други
 -сместувачки и транспортни капацитети за размена на 
гасовити горива
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -услуги во трговијата на големо со гасовити горива, опфатени 
во 46.71.13
 -услуги во трговијата на мало со гас во боци, опфатени во 
47.00.85

 35.3 услуги за снабдување со пареа и климатизација
 35.30 услуги за снабдување со пареа и климатизација
 35.30.1 Пареа и топла вода; услуги за снабдување со пареа и топла 

вода
 35.30.11 Пареа и топла вода 2201.90
 35.30.12 Услуги за снабдување со пареа и топла вода преку 

дистрибутивни системи
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за снабдување со пареа и топла вода за греење, за 
погонски и други цели
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -читање на мерачи на топлинска енергија (калориметри), во 
домаќинствата, опфатени во 82.99.19

 35.30.2 Мраз; услуги за снабдување со ладен воздух и разладена 
вода

 35.30.21 Мраз, вклучувајќи мраз за ладење, освен за исхрана 2201.90
Оваа поткатегорија, исто така, опфаќа:
 -мраз за ладење (т.е.оној кој не е за исхрана)

35.30.22 Услуги за доставување на ладен воздух и разладена вода
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за доставување на ладен воздух и разладена вода 
преку дистрибутивни системи
 -услуги за снабдување со мраз
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E/Д СНАбДуВАЊЕ СО ВОДА; ОТСТРАНуВАЊЕ НА ОТПАДНИ 
ВОДИ; РАКуВАЊЕ СО ОТПАД И ДЕЈНОСТИ ЗА САНАЦИЈА НА 
ОКОЛИНАТА

36 Природна вода; услуги за прочистување и снабдување со 
вода

 36.0 Природна вода; услуги за прочистување и снабдување со 
вода

 36.00 Природна вода; услуги за прочистување и снабдување со 
вода

 36.00.1 Природна вода
 36.00.11 Вода за пиење
 36.00.12 Вода неупотреблива за пиење
 36.00.2 услуги за прочистување и дистрибуција на вода преку 

дистрибутивни системи
 36.00.20 Услуги за прочистување и дистрибуција на вода преку 

дистрибутивни системи
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за прочистување на водата за потребите на 
снабдувањето со вода
 -услуги за третирање на водата за индустриски и други цели
 -услуги за дистрибуција на вода преку дистрибутивни 
системи
 -оперативни услуги на канали за наводнување
 -услуги за одржување на водомери
Оваа поткатегорија, исто така, опфаќа:
 -услуги за дистрибуција на вода со цистерни или други 
средства
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -оперативни услуги на системите за наводнување за 
земјоделски цели, опфатени во 01.61.10
 -услуги за прочистување на отпадни води со цел да се 
спречи загадувањето, опфатени во 37.00.11
 -услуги за инсталирање на водомери, опфатени во 43.22.11
 -услуги за цевководен транспорт на вода (на големи 
далечини), опфатени во 49.50.19
 -читање на водомери, опфатени во 82.99.19

 36.00.3 услуги за трговија со вода преку дистрибутивни системи
 36.00.30 Услуги за трговија со вода преку дистрибутивни системи
 37 услуги за отстранување на отпадни води; отпадна тиња
 37.0 услуги за отстранување на отпадни води; отпадна тиња
 37.00 услуги за отстранување на отпадни води; отпадно тиње
 37.00.1 услуги за отстранување на отпадни води
 37.00.11 Услуги за отстранување и прочистување на отпадни води  

Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за отстранување на отпадни води, обично 
преку користење на опрема како што се одводни цевки 
(канализација), одводни канали (за истекување на 
дождовницата) или дренажни цевки
 -услуги за обработка на отпадни води (вклучувајќи отпадни 
води од домаќинствата и индустриски отпадни води, вода 
од базени за пливање и други),по пат на физички, хемиски 
и биолошки процеси како што се разредување, цедење, 
филтрирање, седиментација итн.
 -услуги за одржување и чистење на канализацијата и 
одводните канали, вклучувајќи го и деблокирањето на 
одводите
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Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -собирање и прочистување на водата, опфатено во 36.00
 -дистрибуција на водата преку дистрибутивни системи, 
опфатена во 36.00.20
 -изградба, поправка и замена на одводни канали, опфатена 
во 42.21.2

 37.00.12 Услуги за чистење  на септички јами
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -празнење и чистење на танкови и септички јами
 -одржување на санитарни  јазли
Оваа поткатегорија не опфаќа:
-услуги на деконтаминација на подземните и површинските 
води на загадените места, опфатени во 39.00.11 и 39.00.12
-чистење и деблокирање на канализациските одводни цевки 
во зградите, опфатено во 43.22.11

 37.00.2 Отпадна (канализациска) тиња
 37.00.20 Отпадна (канализациска) тиња 3825.20
 38 услуги за собирање, обработка и отстранување на отпад, 

рециклирање на материјали
 38.1 Отпад; услуги за собирање на отпад
 38.11 безопасен отпад; услуги за собирање на безопасен отпад

Оваа класа, исто така, опфаќа:
 -услуги на собирање на градежен отпад и отпад од рушење
 -услуги на собирање и отстранување на  остатоци како што 
се гранки и чакал
 -услуги на собирање на отпад од текстилни фабрики

 38.11.1 услуги за собирање на безопасен отпад за рециклирање
 38.11.11 Услуги за собирање на безопасен отпад за рециклирање, 

комунален
Оваа поткатегорија опфаќа:
-собирање на отпад во садови посебно дизајнирани  за 
собирање на безопасни материјални отпадоци погодни за 
рециклирање:
 •без оглед дали се работи за претходно сортиран или 
несортиран отпад, како картон, хартија, пластика, стакло, 
алуминиум, челик и органски отпадоци од станбени згради, 
вклучувајќи и собирање на отпад со средства како што се 
канти за отпад, канти за отпад со тркала и контејнери, по 
регуларен или флексибилен распоред

 38.11.19 Услуги за собирање на безопасен отпад за рециклирање, 
друг
Оваа поткатегорија опфаќа:
-собирање на отпад во садови посебно дизајнирани за 
собирање на безопасни материјални отпадоци погодни за 
рециклирање:
 •без оглед дали се работи за претходно сортиран или 
несортиран отпад, како картон, хартија, пластика, стакло, 
алуминиум, челик и друг отпад од нестанбени локации, по 
регуларен или флексибилен распоред

 38.11.2 услуги за собирање на безопасен отпад,  кој не се 
рециклира

 38.11.21 Услуги за собирање на безопасен отпад,  кој не се рециклира, 
комунален
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Оваа поткатегорија опфаќа:
 -собирање на безопасен отпад, остатоци и несортирани 
материјали од станбени згради, вклучувајќи и собирање 
на отпад со средства како што се канти за отпад, канти за 
отпад со тркала и контејнери, по регуларен или флексибилен 
распоред

 38.11.29 Услуги за собирање на безопасен отпад, кој не се рециклира, 
друг
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -собирање на безопасен отпад, остатоци и несортирани 
материјали од нестанбени објекти, по регуларен или 
флексибилен распоред  

 38.11.3 Собран безопасен отпад,  кој не се рециклира
 38.11.31 Собран безопасен отпад,  кој не се рециклира 3825.10

Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -палети и брикети од метали или пластика, опфатени во 
38.32.13

 38.11.39 Друг безопасен отпад кој не се рециклира 
 38.11.4 Крш, за демонтирање
 38.11.41 Бродови и други пловни структури, за кршење 8908
 38.11.49 Користени автомобили, компјутери, телевизори и друга 

опрема за демонтирање
Оваа поткатегорија, исто така, опфаќа:
 -користени апарати за домаќинствата и потрошувачка 
електроника

 38.11.5 Друг безопасен отпад за рециклирање, собран
 38.11.51 Отпад од стакло 7001.00.10
 38.11.52 Отпад од хартија и картон 4707
 38.11.53 Употребувани пневматски надворешни гуми 4012.20
 38.11.54 Друг отпад од гума 4004
 38.11.55 Отпад од пластика 3915
 38.11.56 Отпад од текстил 5003 + 5103 [.20 + .30] + 

5202.10 + 5505 
 38.11.57 Отпад од кожа 4115.20
 38.11.58 Безопасен отпад од метали 2618 + 2619 + 2620 + 7112 

+ 7204 [.10 + .2 + .30 + .4] + 
7404 + 7503 + 7602 + 7802 
+ 7902 + 8002 + 8101.97 
+ 8102.97 + 8103.30 + 
8104.20 + 8105.30 + 
8107.30 + 8108.30 + 
8109.30 + 8112 [.13 + .52]

 38.11.59 Друг безопасен отпад за рециклирање, неспоменат на друго 
место

4401.39 (.30 + .80)

Оваа поткатегорија, исто така, опфаќа:
 -собирање на мешани материјали наменети за 
рециклирање, на пр., мешани метални и пластични отпадоци
 -неагломерирани отпадоци и остатоци од дрво
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -палети и брикети од пресувани или агломерирани отпадоци 
и остатоци од дрво и од растителни отпадоци и остатоци, 
опфатени во 16.29.15
 -агломерирани отпадоци и остатоци од дрво, освен во облик 
на палети, опфатени во 16.29.15
 -палети и брикети од мешан индустриски отпад, опфатени 
во 38.32.13
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 38.11.6 услуги за пренос на безопасен отпад
 38.11.61 Услуги за пренос на безопасен отпад за рециклирање

Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -оперативни услуги на објекти или капацитети каде што 
измешаните материјали за рециклирање се сортираат по 
одредени категории за рециклирање, опфатени во 38.32.1

 38.11.69 Услуги за пренос на друг безопасен отпад
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -услуги за обработка на безопасен отпад за финално 
отстранување, опфатени во 38.21.10

 38.12 Опасен отпад; услуги за собирање на опасен отпад
 38.12.1 услуги за собирање на опасен отпад

Оваа категорија не опфаќа:
 -услуги за санирање и чистење на контаминирани 
згради, минирани подрачја, почва, подземни води, на пр., 
отстранување на азбест, опфатени во 39.00.1 

 38.12.11 Услуги за собирање на опасен медицински отпад и друг био 
опасен отпад
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -собирање на отпад во садови специјално дизајнирани  за 
собирање на:  
 •патолошки отпадоци како што се анатомски отпадоци, 
неанатомски отпадоци, медицински отпадоци како што се 
игли и скалпели    
 •други биолошки-инфективни отпадоци од болници, 
медицински ординации, стоматолошки ординации, 
медицински лаборатории
 •друг биоопасен отпад од нестанбени локации

 38.12.12 Услуги за собирање на друг опасен индустриски отпад
Оваа поткатегорија опфаќа:
-собирање на отпад во садови посебно дизајнирани  за 
собирање на:  
 •опасни отпадоци (освен медицински и биолошки) кои 
можат да бидат опасни за човековото здравје или за 
животната средина и кои бараат специјални техники на 
ракување утврдени со закон или прописи, на пр., нуклеарни 
отпадоци, искористени масла од бродови или автомобили

 38.12.13 Услуги за собирање на комунален опасен отпад
Оваа поткатегорија опфаќа:
-собирање на отпад во садови посебно дизајнирани  за 
собирање на:  
 •опасни отпадоци од станбени згради, вклучувајќи и 
материи кои можат да бидат опасни за човековото здравје 
или за животната средина и кои бараат специјални 
техники на ракување утврдени со закон или прописи, на 
пр.,искористени батерии

 38.12.2 Опасен отпад, собран
 38.12.21 Искористени (озрачени) горивни елементи (патрони) на 

нуклеарни реактори             
2844.50

 38.12.22 Отпадоци и остатоци од фармацевтски препарати                3006.92
 38.12.23 Друг медицински опасен отпад 3825.30
 38.12.24 Опасен отпад од хемикалии 3825 [.50 + .6]
 38.12.25 Отпадоци од нафтени масла                              2710.9
 38.12.26 Опасен отпад од метали
 38.12.27 Отпадоци и остатоци од примарни ќелии, примарни батерии 

и електрични акумулатори
8548.10

 38.12.29 Друг опасен  отпад 3825.90
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 38.12.3 услуги на постројки за пренос на опасен отпад
 38.12.30 Услуги на постројки за пренос на опасен отпад

Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги на центри за времено складирање на опасни 
отпадоци, преносни станици и станици за контејнери

 38.2 услуги за обработка на отпад и за отстранување на отпад
 38.21 услуги за обработка и отстранување на безопасен отпад
 38.21.1 услуги за обработка на безопасен отпад за финално 

отстранување
 38.21.10 Услуги за обработка на безопасен отпад за финално 

отстранување
 38.21.2 услуги за отстранување на безопасен отпад
 38.21.21 Услуги на санитарни депонии 

Оваа поткатегорија опфаќа:
 -отстранување на безопасни отпадоци преку складирање во 
санитарни депонии кои одговараат на критериуми утврдени 
со закон или прописи, односно кои се дизајнирани да не 
пропуштаат и сл.

 38.21.22 Услуги на други депонии
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -отстранување на безопасни отпадоци преку складирање во 
други депонии кои не се санитарни

 38.21.23 Услуги за спалување на безопасен отпад
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -спалување на безопасен отпад во капацитети кои ги 
задоволуваат правните стандардии и барањата за спалување 
на безопасен отпад

 38.21.29 Други услуги за отстранување на безопасен отпад
Оваа поткатегорија опфаќа други услуги за отстранување на 
безопасен отпад како што се:
 -услуги за хемиско или биолошко редуцирање (намалување) 
на земјоделскиот отпад и слични услуги на обработка
 -услуги за компостирање
 -обработка на земјоделски или друг отпад со цел добивање 
на биогас

 38.21.3 Отпад од органски растворувачи
 38.21.30 Отпад од органски растворувачи 3825.4
 38.21.4 Пепел и талози од спален отпад
 38.21.40 Пепел и талози од спален отпад 2621.10
 38.21.5 Пелети од комунален отпад
 38.21.50 Пелети од комунален отпад

Оваа поткатегорија, исто така, опфаќа:
 -комунален отпад, исушен, од кој се отстранети вишокот на 
материјали и кој е пелетриран

 38.22 услуги за обработка и отстранување на опасен отпад
 38.22.1 услуги за обработка на нуклеарен и друг опасен отпад
 38.22.11 Услуги за обработка на нуклеарен отпад
 38.22.19 Услуги за обработка на друг опасен отпад

Оваа поткатегорија опфаќа:
 -обработка со цел редуцирање, елиминирање или 
трансформирање на опасен отпад.
Процесот вклучува биолошки, хемиски и/или физички 
постапки или спалување.
Овие постапки може да водат кон расположливи остатоци 
или кон употреба на рециклирани материјали.
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 38.22.2 услуги за отстранување на нуклеарен и друг опасен отпад
 38.22.21 Услуги за отстранување на нуклеарен отпад
 38.22.29 Услуги за отстранување на друг опасен отпад

Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за отстранување и складирање опасен отпад во 
објекти кои ги задоволуваат правните стандарди, како што  
се одобрени, контролирани објекти или депонии

 38.3 услуги за рециклирање на материјали; секундарни 
суровини

 38.31 услуги за демонтирање на крш
 38.31.1 услуги за демонтирање на крш
 38.31.11 Услуги за демонтирање на бродови
 38.31.12 Услуги за демонтирање на користени автомобили, 

компјутери, телевизори и друга опрема
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за демонтирање на крш, како автомобили, 
компјутери и слично, со цел добивање и одвојување на 
материјали погодни за рециклирање
Оваа поткатегорија не опфаќа:
-услуги на демонтирање на бродови и други пловни објекти, 
опфатени во 38.31.11 

 38.32 услуги за рециклирање на сортирани материјали; 
секундарни суровини

 38.32.1 услуги за рециклирање на сортирани материјали
Оваа категорија опфаќа услуги за рециклирање на сортирани 
материјали со надомест или врз основа на договор.
Оваа категорија не опфаќа:
-услуги во трговијата на големо со остатоци и отпадоци, 
вклучувајќи собирање, сортирање, пакување, препродажба и 
др., без индустриска обработка, опфатени во 46.77.10

 38.32.11 Услуги за рециклирање на сортирани метални материјали
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги на обработка на метални отпадоци и остатоци и 
метални предмети употребувани или не, во рециклирани 
суровини (секундарни суровини). Карактеристичниот инпут 
се сосотои од отпадоци и остатоци сортирани или не, кои се 
несоодветни за идна директна употреба во индустрискиот 
процес, при што аутпутот (рециклираната суровина) е 
погоден за понатамошна хемиска обработка. Примери:
 •механичко дробење на метални отпадоци како што се 
користени коли, машини за перење, велосипеди и др., со 
следователно сортирање и одвојување
 •механичко редуцирање (смалување) на големи железни 
делови како што се железнички вагони 
 •расклопување на делови на користени добра како што 
се автомобили со цел добивање на повторно употребливи 
делови
 •расклопување на делови на користени добра како што 
се автомобили или фрижидери со цел од нив да се одвојат 
опасните отпадоци (нафта, течност за разладување, гориво и 
др.)

 38.32.12 Услуги за рециклирање на сортирани неметални материјали



303Класификација на производи по дејности

ШИФРА НАЗИВ
HS/CN 
2015

Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги на обработка на неметални отпадоци и остатоци и 
неметални предмети, употребувани или не, во секундарни 
суровини. Карактеристичниот инпут се сосотои од 
отпадоци и остатоци сортирани или не, кои се несоодветни 
за идна директна употреба во индустрискиот процес, 
при што аутпутот (рециклираната суровина) е погоден 
за понатамошна обработка и може да се смета како 
интермедијарно добро (меѓуфазен производ).Обработката е 
механичка или хемиска.  Примери:
 •преработка на гума како што се употребени надворешни 
автомобилски гуми за производство на секундарни суровини
 •сортирање и дробење на пластика за производство на 
секундарни суровини за цевки, саксии за цвеќе, палети и сл.
 •преработка на хемикалии од хемиски отпадоци
 •дробење, чистење и сортирање на стакло
 •дробење, чистење и сортирање на други отпадоци, како 
што се отпадоци од рушење за добивање на секундарни 
суровини 

 38.32.13 Брикети, неспоменати на друго место (произведени од 
неколку различни индустриски отпадоци и сл.)
Оваа поткатегорија, исто така,  опфаќа:
 -палети и брикети од мешан метален и пластичен отпад

 38.32.2 Секундарни суровини од метал
 38.32.21 Секундарни суровини од благородни метали
 38.32.22 Секундарни суровини од железо или челик
 38.32.23 Секундарни суровини од бакар
 38.32.24 Секундарни суровини од никел
 38.32.25 Секундарни суровини од алуминиум
 38.32.29  Секундарни суровини од други метали 8110.20 + 8112.22 
 38.32.3 Секундарни суровини од неметали
 38.32.31 Секундарни суровини од стакло
 38.32.32 Секундарни суровини од хартија и картон
 38.32.33 Секундарни суровини од пластика
 38.32.34 Секундарни суровини од гума
 38.32.35 Секундарни суровини од текстил
 38.32.39  Секундарни суровини од други неметали
 39 услуги за санација и други услуги за управување со отпад
 39.0 услуги за санација и други услуги за управување со отпад
 39.00 услуги за санација и други услуги за управување со отпад

Оваа класа опфаќа:
 -услуги за санација, односно услуги поврзани со 
последиците од загадувањето како резултат на работењето 
на претпријатијата или како резултат на природни несреќи. 
Овие услуги имаат за цел да го отстранат или ограничат 
загадувањето на почвата, водата или воздухот и се 
извршуваат на самото место на загадување

 39.00.1 услуги за санација и чистење
 39.00.11 Услуги за санација и чистење на земјата (кал) и подземните 

води
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги поврзани со примена на одобрени планови за 
санација на земјата и подземните води на местото на 
загадување, во согласност со барањата дефинирани во 
законодавството или прописите
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Оваа поткатегорија, исто така, опфаќа:
 -отстранување на мини и слично (вклучувајќи и детонација)
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -пречистување на водата за потребите на снабдување со 
вода, опфатено во 36.00.20

 39.00.12 Услуги за санација и чистење на загадени површински води
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги поврзани со примена на одобрени планови за 
санација на површински води на местото на загадување, во 
согласност со барањата дефинирани во законодавството или 
прописите

 39.00.13 Услуги за санација и чистење на воздух
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги поврзани со примена на одобрени планови за 
санација на воздухот на местото на загадување, во согласност 
со барањата дефинирани во законодавството или прописите

 39.00.14 Услуги за санација на згради
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -развој и примена на планови за санација со кои се 
отстрануваат, уништуваат или на друг начин се намалуваат 
загадувачите, како што се азбестот, оловото, радонот или 
други загадувачи во зградите 

 39.00.2 Други услуги за санација и специјализирани услуги за 
контрола на загадеността

 39.00.21 Услуги за санација на контаминирано (загадено) земјиште , 
контрола и надгледување и други услуги за санација
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги поврзани со спречување на дополнителното 
загадување или ширење на постојното загадување од 
местото на загадување
 -спречување на неконтролираното ширење на загадувањето 
од местото на загадување
 -надгледување на местото на загадување со цел да се утврди 
ефикасноста на мерките за санација
 -контрола на пристапот до загаденото земјиште
 -други услуги за санација на местото на загадување, 
неспоменати на друго место

 39.00.22 Други услуги за санација
Оваа поткатегорија опфаќа:
-други услуги за санација како што се:
 •услуги на брза интервенција поврзани со заштита на 
животната средина
 •други услуги за санација неспоменати на друго место
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -контрола на штетници во земјоделството, опфатена во 
01.61.10
 -надворешно чистење и миење на улици и слично, опфатено 
во 81.29.12

39.00.23 Други специјализирани услуги за контрола на загаденост
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги на следење, контрола и процена на штетите 
настанати со закиселување како последица на кисели 
дождови
 -други специјализирани услуги за контрола на загаденоста, 
неспоменати на друго место
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -советодавни услуги поврзани со заштита на животната 
средина, опфатени во 74.90.13
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F/Ѓ гРАДЕЖНИ ОбЈЕКТИ И гРАДЕЖНИ РАбОТИ
41 гРАДЕЖНИ ОбЈЕКТИ И гРАДЕЖНИ РАбОТИ НА ОбЈЕКТИ ОД 

ВИСОКОгРАДбА
 41.0 градежни објекти и градежни работи на објекти од 

високоградба
 41.00 градежни објекти и градежни работи на објекти од 

високоградба
 41.00.1 Станбени згради (новоградби, доградби и надградби)
 41.00.11 Згради со еден стан

Оваа поткатегорија опфаќа:
 -самостојни (одвоени) куќи, како што се бунгалови, 
викендички, планински колиби, шумски ловечки куќи, селски 
куќи, летниковци, куќи за одмор и др.
Оваа поткатегорија, исто така, опфаќа:
 -полуодвоени (двокуќи со еден заеднички ѕид) или скалести 
куќи, кај кои секој стан, има сопствен влез директно од 
површината на земјата (од надвор)
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -нестанбени земјоделски објекти, опфатени во 41.00.22

 41.00.12 Згради со два стана
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -самостојни (одвоени) куќи, полуодвоени (двокуќи со еден 
заеднички ѕид) или скалести куќи, со два стана
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -полуодвоени (двокуќи со еден заеднички ѕид) или скалести 
куќи, кај кои секој стан, има сопствен влез директно од 
површината на земјата (од надвор), опфатени во 41.00.11

 41.00.13 Згради со три и повеќе станови
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -други станбени згради како што се станбени блокови, куќи 
апартмани со три или повеќе станови
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -станбени згради за заедници, опфатени во 41.00.14
 -хотели, опфатени во 41.00.27
 -младински хостели, кампови и бунгалови за одмор, 
опфатени во 41.00.27

 41.00.14 Станбени згради за заедници
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -станбени згради за заедници, вклучувајќи и станови со 
целосна услуга на одржување и чистење, за стари лица, 
студенти, деца и други социјални групи, на пр., пензионерски 
домови, работнички хостели, студентски домови, домови за 
деца без родители, хостели за бездомници и сл. 
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -болници и клиники, опфатени во 41.00.28
 -објекти за институционална грижа или медицинска нега, 
опфатени во 41.00.28
 -затвори, касарни, опфатени во 41.00.29

 41.00.2 Нестанбени згради (новоградби, доградби и надградби)
 41.00.21 Индустриски објекти

Оваа поткатегорија опфаќа:
 -покриени згради кои се употребуваат за индустриско 
производство како на пр., фабрики, работилници, кланици, 
пиварници, хали за монтажа и сл.
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -нестанбени земјоделски објекти, опфатени во 41.00.22
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 -резервоари, силоси и складишта, опфатени во 41.00.26
 -комплексни индустриски објекти и постројки (електрани, 
рафинерии и сл.), кои немаат карактеристики на згради, 
опфатени во 42.22.13, 42.99.11

 41.00.22 Нестанбени земјоделски објекти
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -земјоделски објекти и објекти за складирање кои се 
користат во земјоделството, на пр., штали за крави и коњи, 
свињарници, трла за овци, ергелињања, кучкарници, 
индустриски кокошарници, силоси, хангари и земјоделски 
помошни згради, винарии, винарски визби, стакленици, 
земјоделски силоси и др.
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -објекти во зоолошки и ботанички градини, опфатени во 
42.99.12

 41.00.23 Деловни објекти
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -згради кои се користат за деловни цели, за канцелариски и 
административни цели, на пр., за банки, пошти, општински 
канцеларии, канцеларии за одделенија на владата и др.
Оваа поткатегорија, исто така, опфаќа:
 -конференциски и конгресни центри, судови, згради на 
парламентот

 41.00.24 Објекти за трговија на големо и на мало
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -трговски центри, згради со дуќани, стоковни куќи, 
самостојни дуќани и бутици, хали кои се користат за саеми, 
аукции и изложби, затворени пазари, сервисни станици за 
моторни возила и сл.

 41.00.25 Објекти за сообраќај и комуникација
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -згради и објекти во цивилни и воени аеродроми, 
железнички и автобуски станици, пристанишни терминали, 
стојалишта на жичници и лифтови
 -згради за радио и телевизиско емитување, телефонски 
централи, телекомуникациски центри и др.
 -гаражи (надземни или подземни) и покриени паркиралишта 
за автомобили
Оваа поткатегорија, исто така, опфаќа:
 -хангари за авиони, сигнални (скретничарски) куќички и 

депоа за локомотиви и вагони
 -телефонски говорници
 -светилници
 -згради за контрола на авионскиот сообраќај (контролни 
кули)
 -паркиралишта за точаци
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -сервисни станици за моторни возила, опфатени во 41.00.24
 -резервоари, силоси и складишта, опфатени во 41.00.26
 -железнички пруги, опфатени во 42.12.10
 -аеродромски писти, опфатени во 42.11.10
 -телекомуникациски преносни водови и столбови, опфатени 
во 42.22.11, 42.22.12
 -терминали за јагленоводороди, опфатени во 42.99.11

 41.00.26 Резервоари, силоси и складишта
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Оваа поткатегорија опфаќа:
 -резервоари и танкери
 -резервоари за масла и гас
 -силоси за жита, цемент и други суви агрегати
 -ладилници и специјализирани складишта
Оваа поткатегорија, исто така, опфаќа:
 -складишта
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -земјоделски силоси и складишта, опфатени во 41.00.22
 -складишта за вода, опфатени во 42.21.13
 -терминали за јагленоводороди, опфатени во 42.99.11

 41.00.27 Хотели и слични објекти
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -хотели, мотели, гостилници, пансиони и слични згради за 
преноќевање, со или без ресторан 
 -младински хостели, планинарски домови, детски или 
фамилијарни кампови за одмор, бунгалови за одмор, домови 
за одмор и други згради за преноќевање во тек на празници, 
неспоменати на друго место
Оваа поткатегорија, исто така, опфаќа:
 -самостојни ресторани и барови
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -ресторани во станбени згради, опфатени во 41.00.13
 -ресторани во трговски центри, опфатени во 41.00.24
 -паркови за забава и рекреација, опфатени во 42.99.12

 41.00.28 Објекти за јавна разонода, музеи, библиотеки, образовни 
установи, болници, објекти за институционална нега, верски 
објекти и спортски објекти
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -кино-сали, концертни сали, оперски куќи, театри и др.
 -сали за состаноци и повеќенаменски сали, кои главно се 
користат за јавна забава
 -казина, циркуси, музички сали, сали за танцување и 
дискотеки, подиуми за оркестри и др.
 -музеи, уметнички галерии, библиотеки и ресурсни 
(информациско-документациски) центри
 -згради кои се користат за предучилишно, основно и средно 
образование (на пр., детски градинки, основни училишта, 
средни училишта, колеџи, гимназии, технички училишта 
и др), училишта за формално образование и училишта за 
стручно оспособување
 -згради кои се користат за високо образование и 
истражување; истражувачки лабаратории, високообразовни 
институции
 -институции кои обезбедуваат медицински и хируршки 
третман и медицинска нега за болни или повредени лица 
 -санаториуми, болници и домови за стари лица, 
психијатриски болници, амбуланти, објекти за мајчинство, 
објекти за социјална заштита на мајки и деца
 -згради кои се користат за спортови во затворен простор 
(кошарка и тениски игралишта, базени, сали за гимнастика, 
сали за лизгање и хокеј и др.), кои обезбедуваат простор 
за публика (трибини и др..) и за учесниците (тушеви и 
соблекувални и др.)
 -цркви, капели, џамии, синагоги и др.
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Оваа поткатегорија, исто така, опфаќа:
 -згради за чување архивски материјали (архиви)
 -специјални училишта за хендикепирани деца
 -факултети за понатамошно образование
 -метеоролошки станици, опсерватории
 -унирвезитетски болници, болници во казнено-поправни 
установи, затвори или за оружени сили
 -згради кои се користат за термално лекување, 
таласотерапија, функционална рехабилитација, трансфузија 
на крв, собирање млеко од доилки, ветеринарно лекување и 
др.
 -инстуционални згради со комбинирани станбени/
сместувачки услуги и медицинска грижа и нега, за стари 
лица, хендикепирани лица и др.
 -гробишта и придружни објекти, капели, крематориуми
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -хостели како одвоени згради на интернати, опфатени во 
41.00.14
 -студентски домови, опфатени во 41.00.14
 -станови и домови со социјална грижа за стари или 
хендикепирани лица и др., опфатени во 41.00.14
 -паркови за забава и рекреација, опфатени во 42.99.12
 -статуи и комеморативни уметнички или декоративни 
градби, опфатени во 41.00.29
 -спортски терени кои се користат за спортови на отворено, 
на пр., отворени тениски игралишта, отворени базени и др., 
опфатени во 42.99.12

 41.00.29 Други нестанбени згради
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -историски или заштитени згради од кој било вид, кои не се 
користат за други цели
 -поправни домови, затвори и центри за притвор, касарни за 
оружени сили, полиција или пожарникари
Оваа поткатегорија, исто така, опфаќа:
 -заштитени урнатини, археолошки ископувања и 
праисториски локалитети
 -статуи и комеморативни уметнички или декоративни 
градби
 -структури како што се стреи на автобуски станици, јавни 
тоалети, перални и др.
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -телефонски говорници, опфатени во 41.00.25
 -музеи, опфатени во 41.00.28
 -верски објекти, опфатени во 41.00.28
 -болници во казнено-поправни установи, затвори и за 
оружени сили, опфатени во 41.00.28
 -воени објекти, опфатени во 42.99.19

 41.00.3 градежни работи за реконструкција, адаптација, санација, 
големи поправки и реновирање на станбени згради
Оваа категорија не опфаќа:
 -изградба на специјални бетонски или челични рамки за 
згради, опфатени во 43.99.40, 43.99.50

 41.00.31 Градежни работи на згради со еден стан
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -градежни работи за изградба на самостојни (одвоени) 
куќи, како што се бунгалови, викендички, планински колиби, 
шумски ловечки куќи, селски куќи, летниковци, куќи за 
одмор и др.
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Оваа поткатегорија, исто така, опфаќа:
 -градежни работи на изградба на полуодвоени (двокуќи со 
еден заеднички зид) или скалести куќи, кај кои секој стан, 
има сопствен влез дирекно од површината на земјата (од 
надвор)
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -градежни работи на изградба на нестанбени земјоделски 
објекти, опфатени во 41.00.42

 41.00.32 Градежни работи на згради со два стана
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -градежни работи на изградба на самостојни (одвоени) куќи, 
полуодвоени (двокуќи со еден заеднички ѕид) или скалести 
куќи, со два стана
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -градежни работи на изградба на полуодвоени (двокуќи со 
еден заеднички ѕид) или скалести куќи, кај кои секој стан, 
има сопствен влез директно од површината на земјата (од 
надвор), опфатени во 41.00.31

 41.00.33 Градежни работи на згради со три и повеќе станови
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -градежни работи на изградба на други станбени згради 
како што се станбени блокови, куќи-апартмани со три или 
повеќе станови
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -градежни работи на изградба на станбени згради за 
заедници, опфатени во 41.00.34
 -градежни работи на изградба на хотели, младински хостели, 
кампови и бунгалови за одмор, опфатени во 41.00.47

 41.00.34 Градежни работи на станбени згради за заедници
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -градежни работи на изградба на станбени згради за 
заедници, вклучувајќи и станови со целосна услуга на 
одржување и чистење, за стари лица, студенти, деца и други 
социјални групи, на пр., пензионерски домови, работнички 
хостели, студентски домови, домови за деца без родители, 
хостели за бездомници и сл. 
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -градежни работи на изградба на болници и клиники, 
објекти за институционална грижа и медицинска нега, 
опфатени во 41.00.48 
 -градежни работи на изградба на затвори, касарни, 
опфатени во 41.00.49

 41.00.4 градежни работи за реконструкција, адаптација, санација, 
големи поправки и реновирање на нестанбени згради

 41.00.41 Градежни работи за индустриски објекти
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -градежни работи на изградба на покриени згради кои 
се употребуваат за индустриско производство како на 
пр., фабрики, работилници, кланици, пиварници, хали за 
монтажа и сл.
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -градежни работи на изградба на резервоари, силоси и 
складишта, опфатени во 41.00.46
 -градежни работи за изградба на нестанбени земјоделски 
објекти, опфатени во 41.00.42
 -градежни работи за изградба на комплексни индустриски 
објекти и постројки (електрани, рафинерии и сл.), кои немаат 
карактеристики на згради, опфатени во 42.22.23, 42.99.21
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 41.00.42 Градежни работи за нестанбени земјоделски објекти
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -градежни работи за изградба на земјоделски објекти и 
објекти за складирање кои се користат во земјоделството, 
на пр., штали за крави и коњи, свињарници, трла за овци, 
ергелиња, кучкарници, индустриски кокошарници, силоси 
хангари и земјоделски помошни згради, винарии, винарски 
визби, стакленици, земјоделски силоси и др.
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -градежни работи за изградба на објекти во зоолошки и 
ботанички градини, опфатени во 42.99.22

 41.00.43 Градежни работи за  деловни објекти
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -градежни работи за изградба на згради кои се користат за 
деловни цели, за канцелариски и административни цели, на 
пр., за банки, пошти, општински канцеларии, канцеларии за 
одделенија на владата и др.
Оваа поткатегорија, исто така, опфаќа:
 -градежни работи за изградба на конференциски и 
конгресни центри, судови, згради на парламентот

 41.00.44 Градежни работи на објекти за трговија на големо и на мало
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -градежни работи за изградба на трговски центри, згради со 
дуќани, стоковни куќи, самостојни дуќани и бутици, хали кои 
се користат за саеми, аукции и изложби, затворени пазари, 
сервисни станици за моторни возила и сл.

 41.00.45 Градежни работи на објекти за сообраќај и комуникација
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -градежни работи за изградба на згради и објекти во 
цивилни и воени аеродроми, железнички и автобуски 
станици, пристанишни терминали, стојалишта на жичници и 
лифтови
 -градежни работи за изградба на згради за радио 
и телевизиско емитување, телефонски централи, 
телекомуникациски центри и др.
 -градежни работи за изградба на гаражи (надземни или 
подземни) и покриени паркиралишта за автомобили
Оваа поткатегорија, исто така, опфаќа:
 -градежни работи за изградба на хангари за авиони, 
сигнални (скретничарски) куќички и депоа за локомотиви и 
вагони
 -градежни работи за изградба на телефонски говорници
 -градежни работи за изградба на светилници
 -градежни работи за изградба на згради за контрола на 
авионскиот сообраќај (контролни кули)
 -градежни работи за изградба на паркиралишта за точаци
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -градежни работи за изградба на паркиралишта во згради 
кои главно се користат за други цели
 -градежни работи за изградба на сервисни станици за 
моторни возила, опфатени во 41.00.44
 -градежни работи за изградба на резервоари, силоси и 
складишта, опфатени во 41.00.46
 -градежни работи за изградба на железнички пруги, 
опфатени во 42.12.20
 -градежни работи за изградба на аеродромски писти, 
опфатени во 42.11.20
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 -градежни работи за изградба на телекомуникациски 
преносни водови и столбови, опфатени во 42.22.21, 42.22.22
 -градежни работи за изградба на терминали за 
јагленоводороди, опфатени во 42.99.21

 41.00.46 Градежни работи за резервоари, силоси и складишта
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -градежни работи за изградба на резервоари и танкери
 -градежни работи за изградба на резервоари за масла и гас
 -градежни работи за изградба на силоси за жита, цемент и 
други суви агрегати
 -градежни работи за изградба на ладилници и 
специјализирани складишта
Оваа поткатегорија, исто така, опфаќа:
 -градежни работи за изградба на складишта
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -градежни работи за изградба на земјоделски силоси и 
складишта, опфатени во 41.00.42
 -градежни работи за изградба на складишта за вода, 
опфатени во 42.21.22
 -градежни работи за изградба на терминали за 
јагленоводороди, опфатени во 42.99.21

 41.00.47 Градежни работи на хотели и слични објекти
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -градежни работи за изградба на хотели, мотели, 
гостилници, пансиони и слични згради за преноќевање, со 
или без ресторан 
 -градежни работи за изградба на младински хостели, 
планинарски домови, детски или фамилијарни кампови за 
одмор, бунгалови за одмор, домови за одмор и други згради 
за преноќевање во тек на празници, неспоменати на друго 
место
Оваа поткатегорија, исто така, опфаќа:
 -градежни работи за изградба на самостојни ресторани и 
барови
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -градежни работи за изградба на ресторани во станбени 
згради, опфатени во 41.00.33
 -градежни работи за изградба на ресторани во трговски 
центри, опфатени во 41.00.44
 -градежни работи за изградба на паркови за забава и 
рекреација, опфатени во 42.99.22

 41.00.48 Градежни работи за објекти за јавна разонода, музеи, 
библиотеки, образовни установи, болници, објекти за 
институционална нега, верски објекти и спортски објекти
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -градежни работи за изградба на кино-сали, концертни сали, 
оперски куќи, театри и др.
 -градежни работи за изградба на сали за состаноци и 
повеќенаменски сали кои главно се користат за јавна забава
 -градежни работи за изградба на казина, циркуси, музички 
сали, сали за танцување и дискотеки, подиуми за оркестри и 
др.
 -градежни работи за изградба на музеи, уметнички галерии, 
библиотеки и ресурсни (информациско-документациски) 
центри
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 -градежни работи за изградба на згради кои се користат 
за предучилишно, основно и средно образование (на пр., 
детски градинки, основни училишта, средни училишта, 
колеџи, гимназии, технички училишта и др), училишта за 
формално образование и училишта за стручно оспособување
 -градежни работи за изградба на згради кои се користат 
за високо образование и истражување; истражувачки 
лабаратории, високообразовни институции
 -градежни работи за изградба на институции кои 
обезбедуваат медицински и хируршки третман и медицинска 
нега за болни или повредени лица 
 -градежни работи за изградба на санаториуми, болници и 
домови за стари лица, психијатриски болници, амбуланти, 
објекти за мајчинство, објекти за социјална заштита на мајки 
и деца
 -градежни работи за изградба на згради кои се користат за 
спортови во затворен простор (кошарка и тениски игралишта, 
базени, сали за гимнастика, сали за лизгање и хокеј и др.), 
кои обезбедуваат простор за публика (трибини и др..) и за 
учесниците (тушеви и соблекувални и др.)
 -градежни работи за изградба на цркви, капели, џамии, 
синагоги и др.
Оваа поткатегорија, исто така, опфаќа:
 -градежни работи за изградба на згради за чување на 
архивски материјали (архиви)
 -градежни работи за изградба на специјални училишта за 
хендикепирани деца
 -градежни работи за изградба на факултети за стручно 
усовршување
 -градежни работи за изградба на метеоролошки станици, 
опсерватории
 -градежни работи за изградба на унирвезитетски болници, 
болници во казнено-поправни установи, затвори или за 
оружени сили
 -градежни работи за изградба на згради кои се користат 
за термално лекување, таласотерапија, функционална 
рехабилитација, трансфузија на крв, собирање млеко од 
доилки, ветеринарно лекување и др.
 -градежни работи за изградба на инстуционални згради со 
комбинирани станбени/сместувачки услуги и медицинска 
грижа и нега, за стари лица, хендикепирани лица и др.
 -градежни работи за изградба на гробишта и придружни 
објекти, капели, крематориуми
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -градежни работи за изградба на хостели како одвоени 
згради на интернати, опфатени во 41.00.34
 -градежни работи за изградба на студентски домови, 
опфатени во 41.00.34
 -градежни работи за изградба на станови и домови со 
социјална грижа за стари или хендикепирани лица и др., 
опфатени во 41.00.34
 -градежни работи за изградба на паркови за забава и 
рекреација, опфатени во 42.99.22
 -градежни работи за изградба на статуи и комеморативни 
уметнички или декоративни градби, опфатени во 41.00.49
 -градежни работи за изградба на спортски терени кои се 
користат за спортови на отворено, на пр., отворени тениски 
игралишта, отворени базени и др., опфатени во 42.99.22

 41.00.49 Градежни работи на други нестанбени згради
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Оваа поткатегорија опфаќа:
 -градежни работи за изградба на поправни домови, затвори 
и центри за притвор, касарни за оружени сили, полиција или 
пожарникари
Оваа поткатегорија, исто така, опфаќа:
 -градежни работи за изградба на статуи и комеморативни 
уметнички или декоративни градби
 -градежни работи за изградба на структури како што се стреи 
на автобуски станици, јавни тоалети, перални и др.
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -градежни работи за изградба на телефонски говорници, 
опфатени во 41.00.45
 -градежни работи за изградба на музеи, опфатени во 
41.00.48
 -градежни работи за изградба на верски објекти, опфатени 
во 41.00.48
 -градежни работи за изградба на болници во казнено-
поправни установи, затвори и за оружени сили, опфатени во 
41.00.48
 -градежни работи за изградба на воени објекти, опфатени во 
42.99.29

 42 гРАДЕЖНИ ОбЈЕКТИ И гРАДЕЖНИ РАбОТИ НА ОбЈЕКТИ ОД 
НИСКОгРАДбА
Овој оддел, исто така, опфаќа: 
 -развој на проекти за изградба на објекти од нискоградба
Овој оддел не опфаќа:
 -развој на проекти за изградба на згради, опфатени во 41.00

 42.1 Патишта и железници; градежни работи на патишта и 
железници

 42.11 Патишта и автопати; градежни работи на патишта и 
автопати

 42.11.1 Автопати, патишта, улици и други сообраќајни или пешачки 
патеки и аеродромски писти (новоградби, доградби и 
надградби)

 42.11.10 Автопати, патишта, улици и други сообраќајни или пешачки 
патеки и аеродромски писти 
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -автопати (освен издигнати автопати), патишта, улици и 
други сообраќајници и пешачки патеки
 -заштитни огради и откриени паркинзи, патеки, подземни 
и надземни премини за автомобили и пешаци и патеки за 
велосипеди
 -аеродромски писти вклучувајќи и патеки за полетување и 
соодветни аеродромски структури, освен згради
Оваа поткатегорија не опфаќа:
-надземни автопати, опфатени во 42.13.10
-тунели на автопати, опфатени во 42.13.10

 42.11.2 градежни работи за реконструкции, адаптации и сл. на 
автопати, патишта, улици и други сообраќајни или пешачки 
патеки и аеродромски писти

 42.11.20 Градежни работи за реконструкции, адаптации и сл. на 
автопати, патишта, улици и други сообраќајни или пешачки 
патеки и аеродромски писти
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -градежни работи за фундирање (поставување темели) 
автопати, патишта, улици, други сообраќајни и пешачки 
патеки и откриени паркинзи
 -изградба или обновување на површинскиот слој на 
патиштата или паркиралиштата со асфалт, бетон и др.
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 -изградба на пешачки патеки, структури за забавување на 
сообраќајот, патеки за велосипеди и др.
 -поставување заштитни огради, ниски ѕидови за 
разделување на сообраќајните ленти, сообраќајни знаци и 
слично
 -градење, одржување и поставување знаци на патишта и 
патеки
 -работи за одржување и поправка на патишта
 -градежни работи за изградба на авионски писти, 
вклучувајќи и патеки за полетување и платформи за авиони
 -бојадисувачки работи за маркирање на патни површини, 
паркиралишта и слични површини
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -градежни работи за изградба на издигнати автопати,тунели 
и мостови, опфатени во 42.13.20
-работи на патиштата поврзани со цевководи и кабли (за 
вода, дренажа, гас, електрична енергија, телефони и слично), 
опфатени во 42.21, 42.22
 -градежни работи за изградба на електроенергетски водови 
за железници, опфатени во 42.22.21

 42.12  Железници и подземни железници; градежни работи на 
железници и подземни железници

 42.12.1  Железници и подземни железници (новоградби, доградби 
и надградби)

 42.12.10  Железници и подземни железници 
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -меѓуградски и приградски железнички пруги, улични 
трамваи, подземни или издигнати (надземни) брзи градски 
превозни системи
 -структури за електрификација на железницата
Оваа поткатегорија не опфаќа:
-тунели за подземен железнички сообраќај, опфатени во 
42.13.10

 42.12.2 градежни работи за реконструкции, адаптации и сл. на 
железници и подземни железници

 42.12.20 Градежни работи за реконструкции, адаптации и сл. на 
железници и подземни железници
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -градежни работи за изградба на железници, вклучувајќи и 
подземни железници:
 •работи на поставување баласт (подлога на пруга) и шини
 •инсталатерски работи за поставување сигнални кутии, 
скретничарски уреди, подвижни шини и премини
 •градежни работи за изградба на контролни и безбедносни 
системи за железнички пруги
 •градежни работи за изградба на жичници и ски-лифтови
 -реконструкција или ремонт на железнички пруги
Оваа поткатегорија не опфаќа:
-градежни работи за изградба на тунели за подземни 
железници, опфатени во 42.13.20

 42.13 Мостови, надвозници и тунели; градежни работи на 
мостови, надвозници и тунели

 42.13.1 Мостови, надвозници и тунели (новоградби, доградби и 
надградби)

 42.13.10 Мостови, надвозници и тунели 
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -мостови и вијадукти од метал, бетон или други материјали, 
за сите видови копнен транспорт и за пешаци
 -надземни автопати за автомобилски сообраќај
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 -тунели
Оваа поткатегорија, исто така, опфаќа:
 -изградба на тунели за подземен железнички сообраќај
Оваа поткатегорија не опфаќа 
-подземни премини за автомобили и за пешаци, опфатени во 
42.11.10
-рударски конструкции,опфатени во 42.99.11

 42.13.2 градежни работи за реконструкции, адаптации и сл на 
мостови, надвозници и тунели

 42.13.20 Градежни работи за реконструкции, адаптации и сл на 
мостови, надвозници и тунели
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -градежни работи за изградба на автопати, патишта, 
железници и аеродромски писти, опфатени во 42.11, 42.12
 -градежни работи за изградба на градби поврзани со вода, 
опфатени во 42.91
 -монтирање на структурни челични елементи, опфатено во 
43.99.50
 -дупчење окна, опфатено во 43.99.90

 42.2 Цевководи, електроенергетски и телекомуникациски 
водови и градежни работи на цевководи, 
електроенергетски  и телекомуникациски водови

 42.21 Цевководи за течности и гасови и градежни работи на 
цевководи за течности и гасови

 42.21.1 Цевководи за течности и гасови (новоградби, доградби и 
надградби)

 42.21.11 Цевководи на големи далечини за течности и гасови
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -копнени и подводни цевководи за големи далечини за 
пренос на нафтени производи и гас
 -копнени и подводни цевководи за големи далечини за 
пренос на вода и други производи
Оваа поткатегорија не опфаќа:
-градски системи за дистрибуција на гас или вода преку 
цевководи, опфатени во 42.21.12

 42.21.12 Локални цевководи за течности и гасови
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -локални цевководи за вода, канализација и за други 
течности

 42.21.13 Системи за наводнување (канали); водоводни мрежи и 
цевководи; системи за хемиска обработка на вода и за 
прочистување на отпадни води и пумпни станици

 42.21.2 градежни работи за реконструкции, адаптации и сл на 
цевководи за течности и  гасови 
Оваа категорија не опфаќа:
 -работи на ископување канали, опфатени во 43.12.12

 42.21.21 Градежни работи на цевководи за големи далечини
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -градежни работи за изградба на цевководи за големи 
далечини, надземни, подземни или подводни за:
 •нафта и гас
 •вода, канализација и дождовница
 •други течности

 42.21.22 Градежни работи на локални цевководи, вклучувајќи и 
помошни работи
Оваа поткатегорија опфаќа:
-градежни работи за изградба на локални цевководи, 
вклучувајќи и помошни работи за:
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 •вода или канализација
 •топла вода
 •гас и пареа
 •други течности

 42.21.23 Градежни работи на системи за наводнување (канали); 
системи за обработка на вода и за прочистување на отпадни 
води и  пумпни станици
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -градежни работи за изградба на цевководи и водоводни 
и канализациски водови, опфатени во 42.21.21 (на големи 
далечини) и  42.21.22 (локални)

 42.21.24 Ископување на бунари за вода и ископување на септички 
јами
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -специјални градежни работи кои опфаќаат дупчење или 
ископување бунари за вода
 -инсталациски работи на водни пумпи и цевководни системи 
за бунари за вода
 -инсталациски работи на септички јами

 42.22 Електроенергетски и телекомуникациски водови 
и градежни работи на електроенергетски и 
телекомуникациски водови

 42.22.1 Електроенергетски и телекомуникациски водови 
(новоградби, доградби и надградби)

 42.22.11 Електроенергетски и телекомуникациски водови на големи 
далечини
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -високонапонски електроенергетски преносни водови за 
големи далечини (кабли)
 -надземни и подводни телекомуникациски преносни водови 
за големи далечини

 42.22.12 Локални електроенергетски и телекомуникациски водови
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -локални електроенергетски водови
 -комуникациски преносни водови (кабли)
 -помошни работи кои се однесуваат на преносни кули, 
вклучувајќи антени и трансформаторски станици и 
потстаници за дистрибуција во локални граници

 42.22.13 Објекти за енергетски постројки
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -енергетски постројки и опрема, вклучувајќи постројки и 
опрема за нуклеарни електрани

 42.22.2 градежни работи за реконструкции, адаптации и сл на 
електроенергетски и телекомуникациски водови

 42.22.21 Градежни работи на електроенергетски и телекомуникациски 
водови за големи далечини
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -градежни работи за изградба и поправка на надземни 
електроенергетски водови за големи далечини, вклучувајќи и 
за железници
 -градежни работи за изградба и поправка на подводни или 
на подземни електроенергетски водови за големи далечини
 -градежни работи за изградба и поправка на надземни 
телехомуникациски преносни водови за големи далечини
 -градежни работи за изградба и поправка на подводни или 
подземни телекомуникациски преносни водови за големи 
далечини
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Оваа поткатегорија не опфаќа:
-градежни работи за изградба на локални водови ,опфатени 
во 42.22.22
-работи на ископување на канали, опфатени во 43.12.12

 42.22.22 Градежни работи на локални електроенергетски и 
телекомуникациски водови 
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -градежни работи за изградба и поправка на локални 
електроенергетски водови, надземни и подземни, 
вклучуваќи и помошни работи како што се градежните 
работи за изградба на трансформаторски станици и 
потстаници за дистрибуција во локалните граници
 -градежни работи за изградба и поправка на локални 
комуникациски преносни водови, надземни и подземни, 
вклучуваќи и помошни работи како што се градежни работи 
за изградба на преносни кули
 -градежни работи за изградба на антени и 
трансформаторски станици за дистрибуција во локални 
граници
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -градежни работи за изградба на комуникациски и 
енергетски водови за големи далечини, опфатени во 42.22.21
 -работи на ископување канали, опфатени во 43.12.12
 -услуги за инсталирање водови за кабелски телевизии во 
згради, опфатени во 43.21.10

 42.22.23 Градежни работи на објекти за енергетски постројки
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -градежни работи за изградба на сите видови електрани

 42.9 Други градежни објекти за нискоградба и градежни работи 
на други градежни објекти за нискоградба

 42.91 Хидроградежни објекти; работи на хидроградежни објекти
 42.91.1 Пристаништа, насипи, брани и сродни хидромеханички 

структури (новоградби, доградби и надградби)
 42.91.10 Пристаништа, насипи, брани и сродни хидромеханички 

структури 
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -пристаништа и пристанишни канали, насипи, докови, 
крајбрежни и слични структури и речни и каналски структури 
за воден транспорт
 -брани и слични структури за задржување вода, крајбрежни 
насипи  и други крајбрежни простори

 42.91.2 градежни работи за реконструкции, адаптации и сл  на 
пристаништа, насипи, брани и сродни хидромеханички 
структури

 42.91.20 Градежни работи за реконструкции, адаптации и сл  на 
пристаништа, насипи, брани и сродни хидромеханички 
структури
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -градежни работи за изградба на морски и речни 
пристаништа, пристаништа за наутички туризам (марини), 
кејови, докови, крајбрежни и слични пристанишни објекти, 
вклучувајќи и поправки
 -градежни работи за изградба на брани и насипи, 
вклучувајќи и поправки
 -градежни работи за изградба и поправка на брани, одводи, 
дигалки за бродови, суви докови (докови за поправка на 
бродови), испусти за бродови и други хидромеханички 
структури
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 -багерски работи, отстранување камења и тиња и други 
хидроградежни работи 
 -подводни работи (извршувани од нуркачи или со користење 
други техники) и други хидраулични инженерски работи
 -други хидроградежни работи и поправки, вклучувајќи и 
поправки на сите капацитети од оваа категорија
Оваа поткатегорија не опфаќа:
-поставување подводни кабли, опфатено во 42.22.21  
-градежни работи за изградба на електрани, опфатени во 
42.22.23
-градежни работи за поставување шипови (столбови) за 
темели, опфатено во 43.99.30  

 42.99 Други објекти од нискоградба и градежни работи на други 
објекти од нискоградба, неспоменати на друго место

 42.99.1 Други градежни објекти од нискоградба  (новоградби, 
доградби и надградби)

 42.99.11 Објекти на рудници или ископи
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -рударски и слични објекти, како што се рударски станици за 
утовар и истовар, витла (калеми) и кули, тунели и подземни 
галерии поврзани со работата во рудниците
 -капацитети за производство на основни хемикалии, хемиски 
соединенија, фармацевтски производи и други хемикалии
 -хемиски и поврзани со нив производни капацитети, како 
што се високи печки и коксарници
 -специјализирани капацитети за преработувачката 
индустрија, неспоменати на друго место, на пр., леарници за 
железо
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -индустриски згради кои не се специјализирани за 
производство на посебни производи, опфатени во 41.00.21

 42.99.12 Градежни објекти за спорт и рекреација и спортски терени за 
спортови на отворено
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -терени за спортови  кои главно се изведуваат на отворено, 
како фудбал, безбол, рагби, атлетика, автомобилски или 
велосипедски трки и коњски трки
 -објекти за рекреација, на пример: игралишта за голф, 
објекти на плажа, планинарски домови, паркови и објекти за 
рекреација во парковите
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -затворени спортски објекти и трибини за гледачите, 
опфатени во 41.00.28

 42.99.19 Други градежни објекти од нискоградба, неспоменати на 
друго место
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -поделени парчиња земјиште (парцели), вклучувајќи и 
подготвен приод до патиштата, комуникации и/или слични 
подготвителни подобрувања на земјиштето
 -други конструкции од нискоградба, неспоменати на друго 
место

 42.99.2 градежни работи за реконструкции, адаптации и сл на 
други објекти од нискоградба

 42.99.21 Градежни работи на рудници и ископи
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -градежни работи за изградба и поправка на капацитети 
за рударството, на пр., станици за утовар и истовар, витла 
(калеми), леарници за железо, високи печки и коксарници
 -градежни работи за изградба и поправка на хемиски и 
слични капацитети
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 -градежни работи за изградба и поправка на други 
производни капацитети
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -градежни работи за изградба на индустриски згради, 
опфатени во 41.00.41
 -градежни работи за изградба на складишта, опфатени во 
41.00.46

 42.99.22 Градежни работи на стадиони и спортски терени за спортови 
на отворено
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -градежни работи за изградба на објекти и терени за 
стадиони и други терени за спортови на отворено како 
фудбал, безбол, рагби, атлетика, автомобилски трки, 
велосипедски трки и коњски трки
 -градежни работи за изградба на објекти за рекреација, на 
пр., терени за голф, објекти на плажа, планинарски домови, 
паркови и објекти за рекреација во парковите
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -подготвување на земјиштето и работи за подготвување на 
градилиштето, опфатени во 43.12.1

 42.99.29 Градежни работи на други објекти од нискоградба, 
неспоменати на друго место
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -поделба и подобрување на земјиштето (парцелите), 
вклучувајќи и уредување на приодите до патиштата, 
комуникации и/или слични подготвителни подобрувања на 
земјата
 -изградба на други конструкции од нискоградба, 
неспоменати на друго место

 43 СПЕЦИЈАЛИЗИРАНИ гРАДЕЖНИ РАбОТИ
 43.1 Работи за уривање на постојни објекти и подготовка на 

градилиште
 43.11 Работи за уривање на постојни објекти 
 43.11.1 Работи за уривање на постојни објекти 
 43.11.10 Работи за уривање на постојни објекти 

Оваа поткатегорија опфаќа:
 -работи за уривање згради и други градби (конструкции)
 -работи за уривање улици и автопати

 43.12 Работи за подготвување на градилишта
 43.12.1 Работи за подготвување на градилишта
 43.12.11 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
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 -дупчење извори (бунари) за вода, опфатено во 42.21.24
 43.12.12 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

 43.13 Работи за пробно дупчење и сондирање
 43.13.1 Работи за пробно дупчење и сондирање
 43.13.10 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

 43.2 Електроинсталатерски, водоинсталатерски и други 
инсталатерски работи во градежништвото

 43.21 Електроинсталатерски работи
 43.21.1 Електроинсталатерски работи
 43.21.10 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



321Класификација на производи по дејности

ШИФРА НАЗИВ
HS/CN 
2015

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

 43.22 Работи за поставување на водоводни инсталации, 
инсталации за греење и клима-уреди

 43.22.1 Работи за поставување на водоводни инсталации, 
инсталации за канализација, инсталации за греење, 
вентилација и клима-уреди

 43.22.11 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

 43.22.12 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
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-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

 43.22.2 Работи за поставување  на инсталации за довод на гас
 43.22.20 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

 43.29 Други градежни инсталатерски работи
 43.29.1 Други градежни инсталатерски работи
 43.29.11 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

 43.29.12 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

 43.29.19 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
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 43.3 Завршни работи во градежништвото
 43.31 Малтерисување
 43.31.1 Малтерисување
 43.31.10 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

 43.32 Работи за поставување на столарија
 43.32.1 Работи за поставување на столарија
 43.32.10 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

 43.33 Работи за поставување на подни и ѕидни облоги
 43.33.1 Работи за поставување на подни и ѕидни плочки
 43.33.10 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.

 43.33.2 Работи за поставување на други подни и ѕидни облоги и 
тапети

 43.33.21 Работи за поставување на подни и ѕидни облоги од терацо, 
мермер, гранит и  шкрилци
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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

 43.33.29 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 
керамика, опфатени во 43.33.10
 -работи на поставување бетонски подови (освен бетонски 
плочки), опфатени во 43.99.40

 43.34 Молерофарбарски работи и работи на застаклување
 43.34.1 Молерофарбарски работи
 43.34.10 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

 43.34.2 Работи за застаклување
 43.34.20 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

 43.39 Други завршни градежни работи
 43.39.1 Други завршни градежни работи
 43.39.11 Работи за поставување на декоративни елементи

Оваа поткатегорија опфаќа:
 -работи на поставување метални елементи, стандардни или   
изработени по нарачка
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 -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

 43.39.19 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

 43.9 Други специјализирани градежни работи
 43.91 Работи за поставување на покриви
 43.91.1 Работи за поставување на покриви
 43.91.11 Работи за подигање  на покривни конструкции

Оваа поткатегорија опфаќа:
 -градежни работи на поставување покривни конструкции

 43.91.19 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

 43.99 Други специјализирани градежни работи, неспоменати на 
друго место

 43.99.1 Работи за хидроизолација
 43.99.10 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

 43.99.2 Работи за поставување на скелиња
 43.99.20 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

 43.99.3 Работи за поставување на шипови за темели; фундирачки 
работи

 43.99.30 Работи за поставување на шипови за темели; фундирачки 
работи
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Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -работи на ископување земја, опфатени во 43.12.12
 -бетонирачки работи, опфатени во 43.99.40

 43.99.4 бетонирачки работи
 43.99.40 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

 43.99.5 Работи за монтирање на структурни челични елементи
 43.99.50 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

 43.99.6 Ѕидарски работи
 43.99.60 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

 43.99.7 Работи за составување и подигање на монтажни 
конструкции

 43.99.70 Работи за составување и подигање на монтажни конструкции
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за составување, монтирање и издигнување на готови 
монтажни објекти и конструкции
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 -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

 43.99.9 Други специјализирани градежни работи, неспоменати на 
друго место

43.99.90 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 оддел F/Ѓ
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G/Е уСЛугИ ВО ТРгОВИЈАТА НА гОЛЕМО И ТРгОВИЈАТА НА МАЛО; 
ПОПРАВКА НА МОТОРНИ ВОЗИЛА И МОТОЦИКЛИ

 45 услуги во трговијата на големо и трговијата на мало и поправка на 
моторни возила и мотоцикли

 45.1 услуги во трговијата со моторни возила
 45.11 услуги во трговијата со автомобили и моторни возила од лесна 

категорија
 45.11.1 услуги во трговијата на големо со автомобили и моторни возила 

од лесна категорија
Оваа категорија опфаќа:
 -услуги во трговијата на големо со нови и користени автомобили 
и моторни возила од лесна категорија, освен со надомест или врз 
база на договор

 45.11.11 Услуги во трговијата на големо со патнички моторни возила
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги во трговијата на големо со нови и користени автомобили 
и моторни возила од лесна категорија, освен со надомест или врз 
база на договор

 45.11.12 Услуги во трговијата на големо со специјализирани патнички 
моторни возила како возила за брза помош, минибуси и сл. и 
теренски моторни возила како џипови (со носивост помала или 
еднаква на 3.5 тони)
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги во трговијата на големо со нови и користени автомобили 
и моторни возила од лесна категорија, освен со надомест или врз 
база на договор

 45.11.2 услуги во трговијата на мало во специјализирани продавници со 
автомобили и моторни возила од лесна категорија

 45.11.21 Услуги во трговијата на мало во специјализирани продавници со 
нови патнички моторни возила

 45.11.22 Услуги во трговијата на мало во специјализирани продавници со 
употребувани патнички моторни возила

 45.11.23 Услуги во трговијата на мало во специјализирани продавници 
со нови специјализирани патнички моторни возила како возила 
за брза помош, минибуси и сл и теренски моторни возила како 
џипови (со носивост помала или еднаква на 3.5 тони)

 45.11.24 Услуги во трговијата на мало во специјализирани продавници со 
употребувани  специјализирани патнички моторни возила како 
возила за брза помош, минибуси и сл. и теренски моторни возила 
како џипови (со носивост помала или еднаква на 3.5 тони)

 45.11.3 услуги во друга трговијата на мало со автомобили и моторни 
возила од лесна категорија

 45.11.31 Услуги во трговијата на мало преку интернет со автомобили и 
моторни возила од лесна категорија

 45.11.39 Други услуги во трговијата на мало со автомобили и моторни 
возила од лесна категорија, неспомнати на друго место

 45.11.4 услуги во трговијата на големо со автомобили и моторни возила 
од лесна категорија, со надомест или врз база на договор

 45.11.41 Услуги во трговијата на големо со автомобили или моторни возила 
од лесна категорија, преку интернет, со надомест или врз база на 
договор

 45.11.49 Други услуги во трговијата на големо со автомобили или моторни 
возила од лесна категорија, преку интернет, со надомест или врз 
база на договор

 45.19 услуги во трговијата со други моторни возила
 45.19.1 услуги во трговијата на големо со други моторни возила

Оваа категорија опфаќа:
 -услуги во трговијата на големо со нови и користени камиони, 
автобуси и други моторни возила од тешка категорија, вклучувајќи 
возила за кампување, освен со надомест или врз база на договор
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 45.19.11 Услуги во трговијата на големо со камиони, приколки, 
полуприколки и автобуси
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги во трговијата на големо со нови и користени камиони, 
автобуси и други моторни возила од тешка категорија, освен со 
надомест или врз база на договор

 45.19.12 Услуги во трговијата на големо со возила за кампување како 
автоприколки (каравани) и приколки за домување
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги во трговијата на големо со нови и користени возила за 
кампување, освен со надомест или врз база на договор

 45.19.2 услуги во трговијата на мало во специјализирани продавници со 
други моторни возила

 45.19.21 Услуги во трговијата на мало со камиони, приколки, полуприколки 
и автобуси, во специјализирани продавници

 45.19.22 Услуги во трговијата на мало  со возила за кампување како 
автоприколки (каравани) и приколки за домување, во 
специјализирани продавници 

 45.19.3 услуги во друга трговија на мало со други моторни возила
 45.19.31 Услуги во трговијата на мало  со други моторни возила, преку 

интернет
 45.19.39 Други услуги во трговија на мало со моторни возила, неспомната на 

друго место
 45.19.4 услуги во трговијата на големо со други моторни возила, со 

надомест или врз база на договор
 45.19.41 Услуги во трговијата на големо со други моторни возила, преку 

интернет, со надомест или врз база на договор
 45.19.49 Други услуги во трговијата на големо со други моторни возила, со 

надомест или врз база на договор
 45.2 услуги за одржување и поправка на моторни возила
 45.20 услуги за одржување и поправка на моторни возила
 45.20.1 услуги за одржување и поправка на автомобили и моторни 

возила од лесна категорија
 45.20.11 Услуги за редовно одржување и поправка (освен услуги за поправка 

на  електрични системи, поправка  на гуми и каросерии), на 
автомобили и моторни возила од лесна категорија
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -услуги за поправка на електрични системи на автомобили и 
моторни возила од лесна категорија, опфатени во 45.20.12
 -услуги за поправка  на гуми, вклучувајќи подесување и 
балансирање на автомобили и моторни возила од лесна категорија, 
опфатени во 45.20.13
 -услуги за поправка  на каросерии и слични услуги (поправка  на 
врати, брави, прозорци, повторно бојадисување, поправка  на 
оштетени возила) на автомобили и моторни возила од лесна 
категорија, 45.20.14

 45.20.12 Услуги за поправка  на електрични системи, на автомобили и 
моторни возила од лесна категорија

 45.20.13 Услуги за поправка  на гуми, вклучувајќи подесување и 
балансирање, на автомобили и моторни возила од лесна категорија
Оваа поткатегорија, исто така, опфаќа:
 -подесување и балансирање на гуми на автомобили и моторни 
возила од лесна категорија

 45.20.14 Услуги за поправка  на каросерии и слични услуги (поправка  на 
врати, брави, прозорци, повторно бојадисување, поправка  на 
оштетени возила), на автомобили и моторни возила од лесна 
категорија

 45.20.2 услуги за одржување и поправка на други моторни возила
 45.20.21 Услуги за редовно одржување и поправка (освен услуги за поправка  

на електрични системи и поправка на каросерии), на други 
моторни возила
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Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -услуги за поправка на електрични системи на други моторни 
возила, опфатени во 45.20.22
 -услуги за поправка  на каросерии и слични услуги (поправка  на 
врати, брави, прозорци, повторно бојадисување, поправка  на 
оштетени возила), на други моторни возила, опфатени во 45.20.23

 45.20.22 Услуги за поправка  на електрични  системи на други моторни 
возила

 45.20.23 Услуги за поправка на каросерии и слични услуги (поправка на 
врати, брави, прозорци, повторно бојадисување, поправка  на 
оштетени возила), на други моторни возила

 45.20.3 Миење на автомобили, полирање и слични услуги
 45.20.30 Миење на автомобили, полирање и слични услуги
 45.3 услуги во трговијата со делови и прибор за моторни возила
 45.31 услуги во трговијата на големо со делови и прибор за моторни 

возила
 45.31.1 услуги во трговијата на големо со делови и прибор за моторни 

возила
Оваа категорија опфаќа:
 -услуги во трговијата на големо со делови и прибор за моторни 
возила, освен со надомест или врз база на договор

 45.31.11 Услуги во трговијата на големо со автогуми и внатрешни гуми за 
автогуми
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги во трговијата на големо со автогуми и внатрешни гуми за 
автогуми, освен со надомест или врз база на договор

 45.31.12 Услуги во трговијата на големо со други делови и прибор за 
моторни возила
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги во трговијата на големо со други делови и прибор за 
моторни возила, освен со надомест или врз база на договор

 45.31.2 услуги во трговијата на големо  со делови и прибор за моторни 
возила, со надомест или врз база на договор

 45.31.20 Услуги во трговијата на големо со делови и прибор за моторни 
возила, со надомест или врз база на договор

 45.32 услуги во трговијата на мало со делови и прибор за моторни 
возила

 45.32.1 услуги во трговијата на мало со делови и прибор за моторни 
возила, во специјализирани продавници

 45.32.11 Услуги во трговијата на мало во специјализирани продавници за 
автогуми

 45.32.12 Услуги во трговијата на мало со други делови и прибор за моторни 
возила, во специјализирани продавници

 45.32.2 Други услуги во трговијата на мало со делови и прибор за 
моторни возила

 45.32.21 Услуги во трговијата на мало со делови и прибор за моторни 
возила, преку интернет

 45.32.22 Услуги во трговијата на мало со делови и прибор за моторни возила 
со порачка преку пошта

 45.32.29 Други услуги во трговијата на мало со делови и прибор за моторни 
возила
Оваа поткатегорија опфаќа:
-трговија на мало со делови и прибор за моторни возила:
 •во неспецијализирани продавници
 •на штандови и пазари
 •на други неспомнати места
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 45.4 услуги во трговијата со мотоцикли, делови и прибор за 
мотоцикли и одржување и поправка на мотоцикли 

 45.40 услуги во трговијата со мотоцикли, делови и прибор за 
мотоцикли и одржување и поправка на мотоцикли 
Оваа класа, исто така, опфаќа:
 -услуги во трговијата со мотори, одржување и поправка на мотори 
и нивни делови и прибор
Оваа класа не опфаќа:
 -услуги во трговијата со велосипеди, одржување и поправка на 
велосипеди и нивни делови и прибор

 45.40.1 услуги во трговијата на големо со мотоцикли и нивни делови и 
прибор 

 45.40.10 Услуги во трговијата на големо со мотоцикли и нивни делови и 
прибор 

 45.40.2 услуги во трговијата на мало со мотоцикли и нивни делови и 
прибор, во специјализирани продавници 

 45.40.20 Услуги во трговијата на мало со мотоцикли и нивни делови и 
прибор, во специјализирани продавници 

 45.40.3 Други услуги во трговијата на мало со мотоцикли и нивни делови 
и прибор

 45.40.30 Други услуги во трговијата на мало со мотоцикли и нивни делови и 
прибор

 45.40.4 услуги во трговијата на големо со мотоцикли и нивни делови и 
прибор, со надомест или врз база на договор

 45.40.40 Услуги во трговијата на големо со мотоцикли и нивни делови и 
прибор, со надомест или врз база на договор

 45.40.5 услуги за одржување и поправка на мотоцикли
 45.40.50 Услуги за одржување и поправка на мотоцикли
 46 услуги во трговијатата на големо, освен со моторни возила и 

мотоцикли
Овој оддел не опфаќа:
 -услуги во трговијатата на големо со моторни возила и мотоцикли, 
опфатени во оддел 45

 46.1 услуги во трговијата на големо со надомест или врз база на 
договор

 46.11 услуги во трговијата на големо со земјоделски суровини, жив 
добиток, текстилни суровини и полупроизводи, со надомест или 
врз база на договор

 46.11.1 услуги во трговијата на големо со земјоделски суровини, жив 
добиток, текстилни суровини и полупроизводи, со надомест или 
врз база на договор

 46.11.11 Услуги во трговијата на големо со жив добиток, со надомест или врз 
база на договор

 46.11.12 Услуги во трговијата на големо со цвеќиња и садници, со надомест 
или врз база на договор

 46.11.19 Услуги во трговијата на големо со земјоделски суровини, текстилни 
суровини и полупроизводи, со надомест или врз база на договор

 46.12 услуги во трговијата на големо со горива, руди, метали и 
индустриски хемикалии, со надомест или врз база на договор

 46.12.1 услуги во трговијата на големо со горива, руди, метали и 
индустриски хемикалии, со надомест или врз база на договор

 46.12.11 Услуги во трговијата на големо со цврсти, течни и гасовити горива и 
слични производи, со надомест или врз база на договор

 46.12.12 Услуги во трговијата на големо со метални руди и метали во 
примарни облици, со надомест или врз база на договор

 46.12.13 Услуги во трговијата на големо со индустриски хемикалии, ѓубрива 
и агрохемиски производи, со надомест или врз база на договор
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 46.13 услуги во трговијата на големо со дрвена граѓа и градежни 
материјали, со надомест или врз база на договор

 46.13.1 услуги во трговијата на големо со дрвена граѓа и градежни 
материјали, со надомест или врз база на договор

 46.13.11 Услуги во трговијата на големо  со дрвена граѓа и производи од 
дрво, со надомест или врз база на договор

 46.13.12 Услуги во трговијата на големо со градежни материјали, со 
надомест или врз база на договор

 46.14 услуги во трговијата на големо со машини, индустриска опрема, 
бродови и воздухоплови, со надомест или врз база на договор 

 46.14.1 услуги во трговијата на големо со машини, индустриска опрема, 
бродови и воздухоплови, со надомест или врз база на договор 

 46.14.11 Услуги во трговијата на големо  со компјутери, софтвери, 
електронска и телекомуникациска опрема и друга канцелариска 
опрема, со надомест или врз база на договор

 46.14.12 Услуги во трговијата на големо со бродови, воздухоплови и други 
транспортни средства, неспомнати на друго место, со надомест или 
врз база на договор

 46.14.19 Услуги во трговијата на големо со други машини и индустриска 
опрема, неспомната на друго место, со надомест или врз база на 
договор

 46.15 услуги во трговијата на големо со мебел, производи за 
домаќинствата и метална стока, со надомест или врз база на 
договор 

 46.15.1 услуги во трговијата на големо со мебел, производи за 
домаќинствата и метална стока, со надомест или врз база на 
договор

 46.15.11 Услуги во трговијата на големо со мебел, со надомест или врз база 
на договор 

 46.15.12 Услуги во трговијата на големо со радио и телевизиски апарати и 
видеоопрема, со надомест или врз база на договор

 46.15.13 Услуги во трговијата на големо со метална стока и рачен алат, со 
надомест или врз база на договор

 46.15.19 Услуги во трговијата на големо  со прибор за јадење и производи 
за домаќинствата, неспомнати на друго место, со надомест или врз 
база на договор

 46.16 услуги во трговијата на големо со текстил, облека, крзно, обувки и 
предмети од кожа, со надомест или врз база на договор

 46.16.1 услуги во трговијата на големо со текстил, облека, крзно, обувки и 
предмети од кожа, со надомест или врз база на договор

 46.16.11 Услуги во трговијата на големо со текстил, со надомест или врз база 
на договор 
Оваа поткатегорија опфаќа продажба со надомест или врз база на 
договор на:
 -влакна и ткаенини
 -постелнина, завеси и разновидни производи од текстил за 
домаќинствата

 46.16.12 Услуги во трговијата на големо со облека, крзно и обувки, со 
надомест или врз база на договор

 46.16.13 Услуги во трговијата на големо  со производи од кожа и прибор за 
патување, со надомест или врз база на договор договор

 46.17 услуги во трговијата на големо со храна, пијалаци и тутун, со 
надомест или врз база на договор

 46.17.1 услуги во трговијата на големо со храна, пијалаци и тутун, со 
надомест или врз база на договор

 46.17.11 Услуги во трговијата на големо со храна, со надомест или врз база 
на договор 

 46.17.12 Услуги во трговијата на големо со пијалаци, со надомест или врз 
база на договор

 46.17.13 Услуги во трговијата на големо со тутун, со надомест или врз база 
на договор 
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 46.18 услуги во трговијата на големо со други производи, со надомест 
или врз база на договор 

 46.18.1 услуги во трговијата на големо со други производи, со надомест 
или врз база на договор

 46.18.11 Услуги во трговијата на големо  со фармацевтски и медицински 
производи, тоалетни производи и производи за чистење, со 
надомест или врз база на договор

 46.18.12 Услуги во трговијата на големо со игри и играчки, спортска опрема, 
велосипеди, книги, весници, списанија, музички инструменти, 
часовници, накит, фотографска и оптичка опрема, со надомест или 
врз база на договор договор

 46.18.19 Услуги во трговијата на големо со други производи, неспомнати на 
друго место,  со надомест или врз база на договор
Оваа поткатегорија опфаќа продажба со надомест или врз база на 
договор на:
 -хартија и картон
 -грубо обработени дрва
 -остатоци и отпадоци и материјали за рециклирање
 -одделни категории на производи, неспомнати на друго место

 46.19 услуги во трговијата на големо со разновидни производи, со 
надомест или врз база на договор 

 46.19.1 услуги во трговијата на големо со разновидни производи, со 
надомест или врз база на договор 

 46.19.10 Услуги во трговијата на големо со разновидни производи, со 
надомест или врз база на договор 

 46.2 услуги во трговијата на големо со земјоделски суровини и жив 
добиток

 46.21 услуги во трговијата на големо со жита, суров и непреработен 
тутун, семиња и добиточна храна

 46.21.1 услуги во трговијата на големо со жита, семиња и добиточна 
храна

 46.21.11 Услуги во трговијата на големо со жита
 46.21.12 Услуги во трговијата на големо со семиња (освен со маслодајни 

семиња)
 46.21.13 Услуги во трговијата на големо со маслодајни семиња и маслодајни 

плодови
 46.21.14 Услуги во трговијата на големо со добиточна храна
 46.21.19 Услуги во трговијата на големо со други земјоделски суровини, 

неспомнати на друго место
 46.21.2 услуги во трговијата на големо со суров и непреработен тутун
 46.21.20 Услуги во трговијата на големо со суров и непреработен тутун
 46.22 услуги во трговијата на големо со цвеќе и садници
 46.22.1 услуги во трговијата на големо со цвеќе и садници
 46.22.10 Услуги во трговијата на големо со цвеќе и садници
 46.23 услуги во трговијата на големо со жив добиток
 46.23.1 услуги во трговијата на големо со жив добиток
 46.23.10 Услуги во трговијата на големо со жив добиток

Оваа поткатегорија, исто така, опфаќа:
 -услуги во трговијата на големо со домашни миленици

 46.24 услуги во трговијата на големо со сурова, недовршена и 
довршена кожа

 46.24.1 услуги во трговијата на големо со сурова, недовршена и 
довршена кожа

 46.24.10 Услуги во трговијата на големо со сурова, недовршена и довршена 
кожа
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 46.3 услуги во трговијата на големо со храна, пијалаци и тутун
 46.31 услуги во трговијата на големо со овошје и зеленчук
 46.31.1 услуги во трговијата на големо со овошје и зеленчук
 46.31.11 Услуги во трговијата на големо со свежо овошје и зеленчук
 46.31.12 Услуги во трговијата на големо со преработено овошје и зеленчук
 46.32 услуги во трговијата на големо со месо и месни производи 
 46.32.1 услуги во трговијата на големо со месо и месни производи 
 46.32.11 Услуги во трговијата на големо со месо  (вклучувајќи живина)

Оваа поткатегорија, исто така, опфаќа:
 -услуги во трговијата на големо со живина

 46.32.12 Услуги во трговијата на големо со месни производи  (вклучувајќи 
производи од живина)
Оваа поткатегорија, исто така, опфаќа:
 -услуги во трговијата на големо со производи од живина

 46.33 услуги во трговијата на големо со млечни производи, јајца, масти 
и масла за јадење

 46.33.1 услуги во трговијата на големо со млечни производи, јајца, масти 
и масла за јадење

 46.33.11 Услуги во трговијата на големо со млечни производи
 46.33.12 Услуги во трговијата на големо со јајца
 46.33.13 Услуги во трговијата на големо со масла и масти за јадење
 46.34 услуги во трговијата на големо со пијалаци
 46.34.1 услуги во трговијата на големо со пијалаци
 46.34.11 Услуги во трговијата на големо со сокови, минерална вода, 

освежителни пијалаци и други безалкохолни пијалаци
 46.34.12 Услуги во трговијата на големо со алкохолни пијалаци
 46.35 услуги во трговијата на големо со производи од тутун
 46.35.1 услуги во трговијата на големо со производи од тутун
 46.35.10 Услуги во трговијата на големо со производи од тутун
 46.36 услуги во трговијата на големо со шеќер, чоколада и производи 

од шеќер
 46.36.1 услуги во трговијата на големо со шеќер, чоколада и производи 

од шеќер
 46.36.11 Услуги во трговијата на големо со шеќер
 46.36.12 Услуги во трговијата на големо со пекарски производи
 46.36.13 Услуги во трговијата на големо со чоколада и производи од шеќер
 46.37 услуги во трговијата на големо со кафе, чај, какао и зачини
 46.37.1 услуги во трговијата на големо со кафе, чај, какао и зачини
 46.37.10 Услуги во трговијата на големо со кафе, чај, какао и зачини
 46.38 услуги во трговијата на големо со друга храна, вклучувајќи риба, 

лушпари и мекотели
Оваа класа, исто така, опфаќа:
 -услуги во трговијата на големо со риба, лушпари и мекотели

 46.38.1 услуги во трговијата на големо со  риба, лушпари и мекотели
 46.38.10 Услуги во трговијата на големо со риба, лушпари и мекотели
 46.38.2 услуги во трговијата на големо со други прехранбени производи
 46.38.21 Услуги во трговијата на големо со хомогенизирана и диетална 

храна
 46.38.29 Услуги во трговијата на големо со други прехранбени производи, 

неспомнати на друго место
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 46.39 услуги во неспецијализираната трговија на големо со храна, 
пијалаци и тутун

 46.39.1 услуги во неспецијализираната трговија на големо со храна, 
пијалаци и тутун

 46.39.11 Услуги во неспецијализираната трговија на големо со замрзната 
храна

 46.39.12 Услуги во неспецијализираната трговија на големо со незамрзната 
храна, пијалаци и тутун

 46.4 услуги во трговијата на големо со производи за домаќинствата
 46.41 услуги во трговијата на големо со текстил
 46.41.1 услуги во трговијата на големо со текстил
 46.41.11 Услуги во трговијата на големо со предиво
 46.41.12 Услуги во трговијата на големо со ткаенини
 46.41.13 Услуги во трговијата на големо со постелнина, завеси и разновидни 

производи од текстил за домаќинствата
 46.41.14 Услуги во трговијата на големо со позамантерија 
 46.42 услуги во трговијата на големо со облека и обувки
 46.42.1 услуги во трговијата на големо со облека и обувки
 46.42.11 Услуги во трговијата на големо со облека
 46.42.12 Услуги во трговијата на големо со обувки
 46.43 услуги во трговијата на големо со електрични апарати за 

домаќинствата
 46.43.1 услуги во трговијата на големо со електрични апарати за 

домаќинствата
 46.43.11 Услуги во трговијата на големо со електрични апарати за 

домаќинствата, освен радиоапарати, ТВ-приемници и фотографски 
апарати
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -услуги во трговијата на големо со радиоапарати, ТВ-приемници и 
видео и DVD опрема, опфатени во 46.43.12
 -услуги во трговијата на големо со фотографска и оптичка опрема, 
опфатена во 46.43.14

 46.43.12 Услуги во трговијата на големо со радиоапарати, ТВ-приемници, 
видео и DVD опрема
Оваа поткатегорија, исто така, опфаќа:
 -услуги во трговијата на големо со радио и телевизиска опрема за 
автомобили

 46.43.13 Услуги во трговијата на големо со плочи, аудио и видеоленти, со CD 
и DVD (освен со празни ленти)
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -услуги во трговијата на големо со празни ленти, опфатени 46.52.13

 46.43.14 Услуги во трговијата на големо со фотографски и оптички 
производи

 46.44 услуги во трговијата на големо со порцелан, стакло и средства за 
чистење

 46.44.1 услуги во трговијата на големо со порцелан, стакло и средства за 
чистење

 46.44.11 Услуги во трговијата на големо со стакло, порцелан и грнчарски 
производи

 46.44.12 Услуги во трговијата на големо со средства за чистење
 46.45 услуги во трговијата на големо со парфеми и козметика
 46.45.1 услуги во трговијата на големо со парфеми и козметика
 46.45.10 Услуги во трговијата на големо со парфеми и козметика

Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги во трговијата на големо со парфеми, козметика и сапуни
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 46.46 услуги во трговијата на големо со фармацевтски производи
 46.46.1 услуги во трговијата на големо со фармацевтски производи
 46.46.11 Услуги во трговијата на големо со основни фармацевтски 

производи и фармацевтски препарати
 46.46.12 Услуги во трговијата на големо со хируршки, медицински и 

ортопедски инструменти и уреди
 46.47 услуги во трговијата на големо со мебел, подни прекривки и 

опрема за осветлување
 46.47.1 услуги во трговијата на големо со мебел, подни прекривки и 

опрема за осветлување
 46.47.11 Услуги во трговијата на големо со мебел за домаќинствата
 46.47.12 Услуги во трговијата на големо со опрема за осветлување
 46.47.13 Услуги во трговијата на големо со подни прекривки и простирки
 46.48 услуги во трговијата на големо со часовници и накит
 46.48.1 услуги во трговијата на големо со часовници и накит
 46.48.10 Услуги во трговијата на големо со часовници и накит
 46.49 услуги во трговијата на големо со други производи за 

домаќинствата
 46.49.1 услуги во трговијата на големо со прибор за јадење и метални 

садови за домаќинствата, плетарски производи, производи од 
плута и други производи за домаќинствата, неспомнати на друго 
место

 46.49.11 Услуги во трговијата на големо со прибор за јадење и метални 
садови за домаќинствата

 46.49.12 Услуги во трговијата на големо со плетарски производи, производи 
од плута, бочварски и други производи од дрво

 46.49.19 Услуги во трговијата на големо со производи и опрема за 
домаќинствата, неспомнати на друго место 

 46.49.2 услуги во трговијата на големо со книги, списанија и прибор за 
пишување

 46.49.21 Услуги во трговијата на големо со книги
 46.49.22 Услуги во трговијата на големо со весници и списанија
 46.49.23 Услуги во трговијата на големо со прибор за пишување
 46.49.3 услуги во трговијата на големо со друга стока за широка 

потрошувачка
 46.49.31 Услуги во трговијата на големо со музички инструменти
 46.49.32 Услуги во трговијата на големо со игри и играчки
 46.49.33 Услуги во трговијата на големо со спортска опрема (вклучувајќи 

велосипеди)
 46.49.34 Услуги во трговијата на големо со производи од кожа и прибор за 

патување
 46.49.35 Услуги во трговијата на големо со поштенски марки и метални пари 

(монети)
 46.49.36 Услуги во трговијата на големо со сувенири и уметнички предмети
 46.49.39 Услуги во трговијата на големо со друга стока за широка 

потрошувачка, неспомнати на друго место
 46.5 услуги во трговијата на големо со информатичка и комуникациска 

опрема
 46.51 услуги во трговијата на големо со компјутери, компјутерска 

периферна опрема и софтвер
 46.51.1 услуги во трговијата на големо со компјутери, компјутерска 

периферна опрема и софтвер
 46.51.10 Услуги во трговијата на големо со компјутери, компјутерска 

периферна опрема и софтвер
 46.52 услуги во трговијата на големо со електронска и 

телекомуникациска опрема и делови
 46.52.1 услуги во трговијата на големо со електронска и 

телекомуникациска опрема и делови
 46.52.11 Услуги во трговијата на големо со телекомуникациска опрема и 

делови
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 46.52.12 Услуги во трговијата на големо со електронска опрема и делови
 46.52.13 Услуги во трговијата на големо со празни аудио и видеоленти, 

дискети, магнетни и оптички дискови, CD и DVD
 46.6 услуги во трговијата на големо со други машини, опрема и 

прибор
 46.61 услуги во трговијата на големо со земјоделски машини, опрема и 

прибор
 46.61.1 услуги во трговијата на големо со земјоделски машини, опрема и 

прибор
 46.61.11 Услуги во трговијата на големо со машини, опрема и прибор за 

земјоделство и шумарство, вклучувајќи трактори
Оваа поткатегорија, исто така, опфаќа:
 -услуги во трговијата на големо со трактори

 46.61.12 Услуги во трговијата на големо со машини, опрема и прибор за 
тревници и градини

 46.62 услуги во трговијата на големо со алатни машини
 46.62.1 услуги во трговијата на големо со алатни машини
 46.62.11 Услуги во трговијата на големо со алатни машини за обработка на 

дрво
 46.62.12 Услуги во трговијата на големо со алатни машини за обработка на 

метал
 46.62.19 Услуги во трговијата на големо со алатни машини за обработка на 

други материјали
 46.63 услуги во трговијата на големо со машини за рударство и 

градежништво 
 46.63.1 услуги во трговијата на големо со машини за рударство и 

градежништво 
 46.63.10 Услуги во трговијата на големо со машини за рударство и 

градежништво 
 46.64 услуги во трговијата на големо со машини за текстилната 

индустрија и со машини за шиење и плетење
 46.64.1 услуги во трговијата на големо со машини за текстилната 

индустрија и со машини за шиење и плетење
 46.64.10 Услуги во трговијата на големо со машини за текстилната 

индустрија и со машини за шиење и плетење
 46.65 услуги во трговијата на големо со канцелариски мебел
 46.65.1 услуги во трговијата на големо со канцелариски мебел
 46.65.10 Услуги во трговијата на големо со канцелариски мебел
 46.66 услуги во трговијата на големо со други канцелариски машини и 

опрема
 46.66.1 услуги во трговијата на големо со други канцелариски машини и 

опрема
 46.66.10 Услуги во трговијата на големо со други канцелариски машини и 

опрема
 46.69 услуги во трговијата на големо со други машини и опрема
 46.69.1 услуги во трговијата на големо со други машини и опрема
 46.69.11 Услуги во трговијата на големо со транспортна опрема, освен со 

моторни возила, мотоцикли и велосипеди
 46.69.12 Услуги во трговијата на големо со машини и опрема
 46.69.13 Услуги во трговијата на големо со уреди за кревање и ракување
 46.69.14 Услуги во трговијата на големо со машини за преработка на храна, 

пијалаци и тутун
 46.69.15 Услуги во трговијата на големо со професионални електрични 

машини, апарати и материјали
 46.69.16 Услуги во трговијата на големо со оружје и муниција
 46.69.19 Услуги во трговијата на големо со други машини, апарати и опрема, 

за општа и посебна намена
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 46.7 Други услуги во специјализираната трговија на големо
 46.71 услуги во трговијата на големо со цврсти, течни и гасовити горива 

и сродни производи
 46.71.1 услуги во трговијата на големо со цврсти, течни и гасовити горива 

и сродни производи
 46.71.11 Услуги во трговијата на големо со цврсти горива
 46.71.12 Услуги во трговијата на големо со моторен бензин, вклучувајќи и 

авионски бензин (керозин)
Оваа поткатегорија, исто така, опфаќа:
 -услуги во трговијата на големо со авионски бензин (керозин)

 46.71.13 Услуги во трговијата на големо со останати течни и гасни горива, и 
сродни производи

 46.72 услуги во трговијата на големо со метали и метални руди
 46.72.1 услуги во трговијата на големо со метали и метални руди
 46.72.11 Услуги во трговијата на големо со руди на железо
 46.72.12 Услуги во трговијата на големо со руди на обоени метали
 46.72.13 Услуги во трговијата на големо со железо и челик, во примарни 

облици
 46.72.14 Услуги во трговијата на големо со обоени метали во примарни 

облици
 46.73 услуги во трговијата на големо со дрва, градежни материјали и 

санитарна опрема
 46.73.1 услуги во трговијата на големо со дрва, градежни материјали и 

санитарна опрема
 46.73.11 Услуги во трговијата на големо со грубо обработено дрво
 46.73.12 Услуги во трговијата на големо со производи од примарната 

преработка на дрвото
 46.73.13 Услуги во трговијата на големо со санитарна опрема
 46.73.14 Услуги во трговијата на големо со бои, премачкувачи и лакови
 46.73.15 Услуги во трговијата на големо со рамно стакло
 46.73.16 Услуги во трговијата на големо со друг градежен материјал
 46.73.17 Услуги во трговијата на големо со ѕидни тапети
 46.73.18 Услуги во трговијата на големо со подни прекривки (освен теписи)

Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -услуги во трговијата на големо со теписи, опфатени во 46.47.13

 46.74 услуги во трговијата на големо со железна стока, цевки, уреди и 
опрема за водовод и централно греење

 46.74.1 услуги во трговијата на големо со железна стока, цевки, уреди и 
опрема за водовод и централно греење

 46.74.11 Услуги во трговијата на големо со железна стока
 46.74.12 Услуги во трговијата на големо со инсталациски материјал и опрема 

за водовод и греење
 46.74.13 Услуги во трговијатата на големо со рачен алат
 46.75 услуги во трговијатата на големо со хемиски производи
 46.75.1 услуги во трговијата на големо со хемиски производи
 46.75.11 Услуги во трговијата на големо со ѓубрива и агрохемиски производи
 46.75.12 Услуги во трговијата на големо со индустриски хемикалии
 46.76 услуги во трговијата на големо со други полупроизводи
 46.76.1 услуги во трговијата на големо со други полупроизводи
 46.76.11 Услуги во трговијата на големо со хартија и картон
 46.76.12 Услуги во трговијата на големо со текстилни влакна
 46.76.13 Услуги во трговијата на големо со пластични маси и гума во 

примарни форми
 46.76.19 Услуги во трговијата на големо со полупроизводи, освен 

земјоделски, неспомнати на друго место
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 46.77 услуги во трговијата на големо со остатоци и отпадоци
 46.77.1 услуги во трговијата на големо со остатоци и отпадоци
 46.77.10 Услуги во трговијата на големо со остатоци и отпадоци
 46.9 услуги во неспецијализираната трговија на големо
 46.90 услуги во неспецијализираната трговија на големо
 46.90.1 услуги во неспецијализираната трговија на големо
 46.90.10 Услуги во неспецијализираната трговија на големо
 47 услуги во трговијата на мало, освен со моторни возила и 

мотоцикли
Овој оддел не опфаќа:
 -услуги во трговијата на мало со моторни возила и мотоцикли, 
опфатени во оддел 45

 47.0 услуги во трговијата на мало, освен со моторни возила и 
мотоцикли
Оваа група не опфаќа:
 -услуги во трговијата на мало со моторни возила и мотоцикли, 
опфатени во оддел 45

 47.00 услуги од трговијата на мало, освен со моторни возила и 
мотоцикли
Оваа класа не опфаќа:
 -услуги во трговијата на мало со моторни возила и мотоцикли, 
опфатени во оддел 45

 47.00.1 услуги во трговијата на мало со овошје, зеленчук, месо, риба, 
пекарски производи, млечни производи и јајца

 47.00.11 Услуги во трговијата на мало со свежо овошје и зеленчук
 47.00.12 Услуги во трговијата на мало со преработено овошје и зеленчук
 47.00.13 Услуги во трговијата на мало со месо
 47.00.14 Услуги во трговијата на мало со месни производи
 47.00.15 Услуги во трговијата на мало со риби, школки и лушпари
 47.00.16 Услуги во трговијата на мало со пекарски производи
 47.00.17 Услуги во трговијата на мало со производи од шеќер
 47.00.18 Услуги во трговијата на мало со млечни производи
 47.00.19 Услуги во трговијата на мало со јајца
 47.00.2 услуги во трговијата на мало со други прехранбени производи, 

пијалаци и тутун
 47.00.21 Услуги во трговијата на мало со кафе, чај, какао и зачини
 47.00.22 Услуги во трговијата на мало со масла и масти за јадење
 47.00.23 Услуги во трговијата на мало со хомогенизирана и диетална храна
 47.00.24 Услуги во трговијата на мало со други прехранбени производи, 

неспомнати на друго место
 47.00.25 Услуги во трговијата на мало со алкохолни пијалаци
 47.00.26 Услуги во трговијата на мало со други пијалаци
 47.00.27 Услуги во трговијата на мало со тутунски производи
 47.00.3 услуги во трговијата на мало со информатичка и комуникациска 

опрема
 47.00.31 Услуги во трговијата на мало со компјутери, периферни единици и 

софтвер
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -услуги во трговијата на мало со празни дискови и касети, 
опфатени во 47.00.64

 47.00.32 Услуги во трговијата на мало со телекомуникациска опрема
 47.00.33 Услуги во трговијата на мало со аудио и видеоопрема
 47.00.4 услуги во трговијата на мало со градежни материјали и железна 

стока
 47.00.41 Услуги во трговијата на мало со железна стока
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 47.00.42 Услуги во трговијата на мало со бои, премачкувачи и лакови
 47.00.43 Услуги во трговијата на мало со рамно стакло
 47.00.44 Услуги во трговијата на мало со опрема за тревници и градини
 47.00.45 Услуги во трговијата на мало со опрема и уреди за водоводна 

инсталација и централно греење
 47.00.46 Услуги во трговијата на мало со санитарна опрема
 47.00.47 Услуги во трговијата на мало со рачен алат
 47.00.49 Услуги во трговијата на мало со градежен материјал, неспомнат на 

друго место
 47.00.5 услуги во трговијата на мало со предмети за домаќинствата
 47.00.51 Услуги во трговијата на мало со текстил

Оваа поткатегорија опфаќа услуги во трговијата на мало во 
специјализирани продавници со:
 -текстил
 -предиво за плетење
 -основни материјали (подлоги) за изработка на прекривки 
(покривки, килими), таписерии и везови (гоблени)
 -постелнина, чаршафи, пешкири и разновидни производи од 
текстил за домаќинствата
 -игли за шиење, игли за плетење и слични производи

 47.00.52 Услуги во трговијата на мало со завеси и мрежести завеси
 47.00.53 Услуги во трговијата на мало со ѕидни тапети, подни покривки и 

простирки
 47.00.54 Услуги во трговијата на мало со електрични апарати за 

домаќинствата
 47.00.55 Услуги во трговијата на мало со мебел
 47.00.56 Услуги во трговијата на мало со опрема за осветлување
 47.00.57 Услуги во трговијата на мало со производи од дрво, плута и трска
 47.00.58 Услуги во трговијата на мало со музички инструменти и нотни 

записи
 47.00.59 Услуги во трговијата на мало со грнчарски производи, стаклени 

производи, порцелан, прибор за јадење, неелектрични апарати, 
производи и опрема за домаќинствата, неспомнати на друго место
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги во трговијата на мало со ќерамички, стаклени, 
порцелански, грнчарски садови и прибор за јадење
 -услуги во трговијата на мало со сигурносни системи како што се 
уреди за заклучување, сефови и каси, без услуги за монтирање и 
одржување

 47.00.6 услуги во трговијата на мало со производи од областа на  
културата и рекреацијата

 47.00.61 Услуги во трговијата на мало со книги
 47.00.62 Услуги во трговијата на мало со весници и списанија
 47.00.63 Услуги во трговијата на мало со прибор за пишување
 47.00.64 Услуги во трговијата на мало со музички и видеоснимки

Оваа поткатегорија, исто така, опфаќа:
 -трговија на мало со празни дискови и ленти

 47.00.65 Услуги во трговијата на мало со спортска опрема
 47.00.66 Услуги во трговијата на мало со опрема за кампување
 47.00.67 Услуги во трговијата на мало со игри и играчки
 47.00.68 Услуги во трговијата на мало со поштенски марки и метални пари 

(монети)
 47.00.69 Услуги во трговијата на мало со сувенири и уметнички дела

Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -услуги во трговијата на мало со антиквитети, опфатени во 47.00.91
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 47.00.7 услуги во трговијата на мало со облека, фармацевтски и 
медицински производи, тоалетни производи, цвеќе, садници, 
домашни миленичиња и храна за домашни миленичиња

 47.00.71 Услуги во трговијата на мало со облека
 47.00.72 Услуги во трговијата на мало со обувки
 47.00.73 Услуги во трговијата на мало со кожни производи и прибор за 

патување
 47.00.74 Услуги во трговијата на мало со фармацевтски производи
 47.00.75 Услуги во трговијата на мало со медицински препарати  и 

ортопедски производи
 47.00.76 Услуги во трговијата на мало со козметички и тоалетни производи
 47.00.77 Услуги во трговијата на мало со цвеќе, садници и семиња 
 47.00.78 Услуги во трговијата на мало со ѓубрива и агрохемиски производи
 47.00.79 Услуги во трговијата на мало со домашни миленичиња и храна за 

домашни миленичиња
 47.00.8 услуги во трговијата на мало со автомобилски горива и други 

нови производи, неспомнати на друго место
 47.00.81 Услуги во трговијата на мало со автомобилски горива 
 47.00.82 Услуги во трговијата на мало со часовници и накит
 47.00.83 Услуги во трговијата на мало со фотографска, оптичка и прецизна 

опрема, оптички услуги
 47.00.84 Услуги во трговијата на мало со средства за чистење
 47.00.85 Услуги во трговијата на мало со масло за ложење, гас во боци, 

јаглен и дрва за домаќинствата
 47.00.86 Услуги во трговијата на мало со непрехранбени производи, 

неспомнати на друго место
 47.00.87 Услуги во трговијата на мало со земјоделски суровини, неспомнати 

на друго место
Оваа поткатегорија опфаќа услуги во трговијата на мало во 
специјализирани продавници со:
 -жита, маслодајни семиња, други земјоделски семиња и 
земјоделска добиточна храна
 -живи домашни животни
 -други земјоделски суровини, неспомнати на друго место

 47.00.88 Услуги во трговијата на мало со машини и опрема, неспомнати на 
друго место
Оваа поткатегорија опфаќа услуги во трговијата на мало со:
 -канцелариски машини и опрема
 -специјални индустриски машини и опрема и соодветен прибор
 -други машини и опрема, неспомнати на друго место

 47.00.89 Услуги во трговијата на мало со непрехранбени и непотрошувачки 
производи, неспомнати на друго место
Оваа поткатегорија опфаќа услуги во трговијата на мало со:
 -хартија и картон
 -минерали и други непрехранбени непотрошувачки производи, 
неспомнати на друго место

 47.00.9 услуги во трговијата на мало со користена стока
Оваа категорија, исто така, опфаќа:
 -услуги во трговијата на мало преку аукциски куќи

 47.00.91 Услуги во трговијата на мало со антиквитети
 47.00.92 Услуги во трговијата на мало со користени книги 

47.00.99 Услуги од трговијата на мало со друга стока 
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H/Ж уСЛугИ ЗА ТРАНСПОРТ И СКЛАДИРАЊЕ
 49 услуги за копнен превоз и цевоводен транспорт
 49.1 услуги за железнички превоз на патници, меѓуградски
 49.10 услуги за железнички превоз на патници, меѓуградски
 49.10.1 услуги за железнички превоз на патници, меѓуградски
 49.10.11 Услуги за железнички превоз на патници за туристичко 

разгледување
 49.10.19 Други услуги за железнички превоз на патници, меѓуградски

Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги на меѓуградски железнички патнички транспорт, без оглед 
на далечината и класата која се користи
 -услуги за транспорт на придружни возила, багаж, животни и други 
предмети
Оваа поткатегорија не опфаќа:
-услуги на градски и приградски железнички патнички транспорт, 
опфатени во 49.31.10
-помошни услуги поврзани со железнички транспорт, како што се 
маневрирање, оперативни услуги на железничката инфраструктура 
и услуги на патничките терминали, опфатени во 52.21.1
-услуги на коли за спиење, опфатени во 55.90.13
-услуги на коли за ручање, опфатени во 56.10.12

 49.2 услуги за товарен железнички транспорт
 49.20 услуги за товарен железнички транспорт
 49.20.1 услуги за товарен железнички транспорт

Оваа категорија опфаќа:
 -услуги за железнички транспорт на стока на главни железнички 
мрежи како и на кратки железнички линии
Оваа категорија не опфаќа:
 -услуги на складирање и чување на стока, опфатено во 52.10.1
 -помошни услуги поврзани со железничкиот транспорт како што се 
маневрирање, оперативни услуги на железничката инфраструктура 
и услуги на товарни терминали, опфатени во 52.21.1
 -услуги за ракување со товар, опфатени во 52.24.1

 49.20.11 Услуги за товарен железнички транспорт со вагони-ладилници
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за железнички транспорт на разладена или замрзната стока 
во специјални вагони-ладилници

 49.20.12 Услуги за товарен железнички транспорт со вагони-танкери за 
нафтени производи
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за железнички транспорт на нафтени производи (сурова 
нафта, природен гас и рафинирани нафтени производи), во 
специјални вагони-танкери

 49.20.13 Услуги за товарен железнички транспорт со вагони-танкери за 
течности и гасови
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за железнички транспорт на други течности или гасови во 
специјални вагони-танкери

 49.20.14 Услуги за железничкиот транспорт со интермодални контејнери
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за железнички транспорт на одделни предмети и пакети 
собрани и доставени во специјално конструирани контејнери 
дизајнирани за лесно ракување при транспортот

 49.20.15 Услуги за железнички транспорт на писма и пратки
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за железнички транспорт на поштенски пратки во име на 
национални и странски поштенски служби
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 -услуги за железнички транспорт на писма и пратки во име на 
поштенските и курирските услуги

 49.20.16 Услуги за железнички транспорт на цврста растурена стока
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за железнички транспорт на сува кабаста стока како жита, 
брашно, цемент, песок, јаглен и др.

 49.20.19 Услуги за железнички транспорт на друга стока
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за железнички транспорт на коли, камиони и камионски 
приколки
 -услуги за железнички транспорт на живи животни
 -услуги за железнички транспорт на друга стока, неспомната на 
друго место
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -услуги за железнички транспорт на патници и нивни придружни 
возила,опфатени во 49.10.19

 49.3 услуги за друг патнички копнен транспорт
 49.31 услуги за градски и приградски патнички копнен транспорт
 49.31.1 услуги за градски и приградски  патнички железнички транспорт
 49.31.10 Услуги за градски и приградски  патнички железнички транспорт

Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги на градски и приградски железнички транспорт на патници.
 Градскиот сообраќај се дефинира како сообраќај кој се одвива во 
рамките на иста градска единица, а приградскиот сообраќај како 
сообраќај кој се одвива во рамките на поширока градска зона, 
вклучувајќи соседни градови 
 -транспортни услуги обезбедени од градските јавни железници 
(подземни или надземни)
 -услуги за транспорт на придружни возила, багаж, животни и други 
предмети
Оваа поткатегорија не опфаќа:
-услуги на меѓуградски патнички железнички транспорт, опфатени 
во 49.10.1
-услуги за превоз со трамваи, опфатени во 49.31.21

 49.31.2 Други услуги за  градски и приградски патнички копнен транспорт
 49.31.21 Услуги за градски и приградски редовен  патнички транспорт

Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги на патнички транспорт со автобуси, трамваи, тролејбуси и 
слични превозни средства, според однапред утврдена маршрута 
и утврден возен ред, во рамките на еден град или во рамките на 
неколку соседни градови
 -услуги на транспорт на придружен личен багаж, животни и други 
предмети кои може да се пренесуваат без дополнителни трошоци
Оваа поткатегорија, исто така, опфаќа:
 -услуги на превоз на патници со воздушна железница, жичари 
и др. ако се дел од градскиот, приградскиот или велеградскиот 
транспортен систем, според утврден возен ред
Оваа поткатегорија не опфаќа:
-услуги на градски и приградски патнички железнички транспорт, 
опфатени во 49.31.10

 49.31.22 Комбиниран градски и приградски редовен патнички транспорт
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -обезбедување на услуги на градски и приградски патнички 
транспорт, користејќи повеќе од едно транспортно средство на 
редовни линии и според редовен возен ред
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 49.32 услуги на такси служба
 49.32.1 услуги на такси-служба
 49.32.11 Услуги на такси-служба

Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги на такси-служби, вклучувајќи градски, приградски и 
меѓуградски
 -вонредни услуги во организацијата на аеродромските служби
Овие услуги главно се нудат врз база на оддалеченоста и 
дестинацијата.
Оваа поткатегорија, исто така, опфаќа:
 -услуги за резервација
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -услуги на такси-служби со запрежни возила, опфатени во 49.39.35
 -услуги на воден и воздушен такси-превоз, опфатени во 50.30.19 и 
51.10.12
 -услуги на итна медицинска помош, опфатени во 86.90.14

 49.32.12 Услуги за изнајмување  на приватни автомобили со возач
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за изнајмување на автомобили со возач, без оглед на 
дестинацијата, освен услуги на такси-служби
Овие услуги главно се нудат врз основа на  времетрањето и се за 
ограничен број на патници и често опфаќаат превоз на повеќе од 
една дестинација

 49.39 услуги за друг патнички копнен транспорт, неспомнат на друго 
место

 49.39.1 услуги за меѓуградски патнички копнен транспорт на посебни 
линии

 49.39.11 Услуги за редовен меѓуградски патен патнички транспорт
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги на меѓуградски патнички транспорт со автобуси, трамваи, 
тролејбуси и слични превозни средства, според утврдена маршрута 
и утврден возен ред
 -услуги на транспорт на придружен личен багаж, животни и други 
предмети кои може да се пренесуваат без дополнителни трошоци

 49.39.12 Услуги за меѓуградски патен патнички транспорт на посебни линии
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги на меѓуградски патнички транспорт кој се одвива според 
утврдена маршрута и утврден возен ред, за посебни групи на 
корисници
 -услуги на редовен меѓуградски транспорт во организација на 
аеродромските служби (од и до аеродромите)

 49.39.13 Услуги за друг патен патнички транспорт на посебни линии
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги на градски и приградски патнички транспорт кој се одвива 
според утврдена маршрута и утврден возен ред, за посебни групи 
на корисници, на пр., факултети или претпријатија
 -услуги на редовен градски и приградски транспорт во 
организација на аеродромските служби (од и до аеродромите)
 -сите услуги на транспорт на ученици со школски автобуси, помеѓу 
нивните куќи и училиштата и помеѓу самите училишта, вклучувајќи 
и рурални подрачја
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -услуги на такси-служби, опфатени во 49.32.11
 -вонредни услуги во организацијата на аеродромските служби, 
опфатени во 49.32.11
 -услуги на изнајмување на автомобили со возач, опфатени во 
49.32.12
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 -услуги на превоз на патници со воздушна железница, жичарници 
и др. ако не се дел од градскиот, приградскиот или велеградскиот 
транспортен систем, опфатени во 49.39.20
 -услуги на туристичко разгледување со патнички превозни 
средства, опфатени во 49.39.32

 49.39.2 услуги за патнички транспорт со жичарници и ски-лифтови
 49.39.20 Услуги за патнички транспорт со жичари и ски-лифтови

Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги на превоз на патници со воздушна железница, жичарници, 
ски-лифтови и др. ако не се дел од градскиот, приградскиот или 
велеградскиот транспортен систем
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -услуги на превоз на патници со воздушна железница, жичарници 
и др. ако се дел од градскиот, приградскиот или велеградскиот 
транспортен систем, опфатени во 49.31.21

 49.39.3 услуги за вонреден патнички копнен транспорт
 49.39.31 Услуги за изнајмување на автобуси со возач

Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за изнајмување на автобуси со возач, кои главно се даваат 
на определено време и независно од оддалеченоста. Изнајмувачот 
одлучува кога и како ќе се изнајмува возилото, го одредува возниот 
ред, маршрутата и др. 
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -услуги за локален вонреден или чартер транспорт со автобуси, 
опфатени во 49.39.33
 -услуги за вонреден или чартер транспорт со автобуси на долги 
растојанија, опфатени во 49.39.34

 49.39.32 Услуги за патен патнички транспорт за туристичко разгледување
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за туристичко разгледување со автобус, вклучувајќи 
обиколка на градот

 49.39.33 Услуги за локален вонреден или чартер транспорт со автобуси 
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за вонредно изнајмување на автобус со возач во рамките 
на градски и приградски подрачја кои главно се даваат врз основа 
на времетраењето и далечината, во повеќе од една дестинација
За разлика од изнајмувањето на автобусите кое на корисникот на 
услугите му дава целосна контрола, оваа услуга  се дава според 
однапред утврден возен ред и маршрута
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -услуги за изнајмување на автобуси со возач, опфатени во 49.39.31

 49.39.34 Услуги за вонреден или чартер транспорт со автобуси на долги 
растојанија 
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за изнајмување на автобус со возач во меѓуградскиот 
транспорт или на долги растојанија, кои главно се даваат врз 
основа на времетраењето и далечината, во повеќе од една 
дестинација
За разлика од изнајмувањето на автобусите кое на корисникот на 
услугите му дава целосна контрола, оваа услуга  се дава според 
однапред утврден возен ред и маршрута
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -услуги за изнајмување на автобуси со возач, опфатени во 49.39.31

 49.39.35 Услуги за патен патнички транспорт со запрежни возила
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Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за превоз на патници со запрежни коли влечени од луѓе 
или животни или превозни средства како рикши или товарни 
животни, при што возачот обезбедува услуги со помош на возило 
или животни
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -услуги за изнајмување на запрежни коли без возач, опфатени во 
77.12.19

 49.39.39 Услуги за копнен патнички транспорт, неспомнат на друго место
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за превоз на патници со возила со возач, неспомнати на 
друго место
 -услуги за транспорт на придружен личен багаж, животни и други 
предмети кои може да се пренесуваат без дополнителни трошоци
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -услуги за итна медицинска помош, опфатени во 86.90.14

 49.4 услуги за товарен патен транспорт и услуги за преселување
 49.41 услуги за товарен патен транспорт
 49.41.1 услуги за товарен патен транспорт

Оваа категорија не опфаќа:
 -услуги за пакување во сандаци за превоз, опфатени во 52.29.20

 49.41.11 Услуги за товарен патен транспорт на стока со ладилници 
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за патен транспорт на разладена или замрзната стока во 
специјални камиони-ладилници и автомобили

 49.41.12 Услуги за товарен патен транспорт на нафта и  нафтени деривати со 
камион-цистерна или со полуприколка 
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за патен транспорт на нафтени производи (сурова нафта, 
природен гас и рафинирани нафтени производи), во специјални 
камиони-цистерни

 49.41.13 Услуги за товарен патен транспорт на други течности или гасови со 
камион-цистерна или полуприколка
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за патен транспорт на други течности или гасови во 
специјални камиони-цистерни
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -услуги за дистрибуција на вода со камиони, опфатени во 36.00.20

 49.41.14 Услуги за патен транспорт со интермодални контејнери
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за патен транспорт на одделни предмети и пакети собрани 
и натоварени во специјално конструирани контејнери, дизајнирани 
за лесно ракување при транспортот

 49.41.15 Услуги за патен транспорт на цврста растурена стока
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги на патен транспорт на сува кабаста стока како жита, 
брашно, цемент, песок, јаглен и др.

 49.41.16 Услуги за патен транспорт на жив добиток
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги на патен транспорт на живи животни со специјализирани 
возила

 49.41.17 Услуги за товарен патен транспорт со запрежни коли
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги на товарен патен транспорт со запрежни коли влечени од 
луѓе или животни

 49.41.18 Услуги за патен транспорт на писма и пратки
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Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги на патен транспорт на писма и пратки со кој било  вид 
на копнен превоз, освен со железница, во име на поштенски и 
курирски услуги
Оваа поткатегорија не опфаќа:
-поштенски и курирски услуги, опфатени во 53.10.1 и 53.20.1

 49.41.19 Услуги за друг товарен патен танспорт
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги на патен транспорт со други специјализирани возила, 
неспомнати на друго место
Тука е вклучен и транспортот на отпадоци и отпаден материјал (без 
собирање и депонирање), бетон, макадам, автомобили и др., со 
специјализирани возила
 -услуги на товарен патен транспорт, неспомнат на друго место, со 
неспецијализирани возила

 49.41.2 услуги за изнајмување на камиони со возач
 49.41.20 Услуги за изнајмување на камиони со возач

Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за изнајмување на камиони и други моторни товарни 
возила, со возач
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -услуги на товарен патен транспорт, опфатени во 49.41.1
 -изнајмување на камиони без возач, опфатено во 77.12.11

 49.42 услуги за преселување
 49.42.1 услуги за преселување
 49.42.11 Услуги за преселување за домаќинствата

Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за преселување на предмети и мебел од домаќинствата, 
вклучувајќи и помошни услуги на пакување, носење и селење во 
куќата

 49.42.19 Услуги за други преселувања
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за преселување на канцелариска опрема, машини и мебел, 
вклучувајќи и помошни услуги на пакување, носење и селење во 
канцеларијата

 49.5 услуги за цевоводен транспорт
 49.50 услуги за цевоводен транспорт
 49.50.1 услуги за цевоводен транспорт

Оваа категорија, исто така, опфаќа:
 -оперативни услуги на пумпни станици

 49.50.11 Услуги за цевоводен транспорт на сурова и рафинирана нафта и 
нафтени деривати

 49.50.12 Услуги за цевоводен  транспорт на природен гас
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -услуги за кондезирање и повторно претворање во гасовита 
состојба (регасификација) на природен гас, извршени на местото на 
вадење, опфатени во 09.10.13
 -услуги за кондезирање и повторно претворање во гасовита 
состојба (регасификација) на природен гас, за потребите на 
транспорт надвор од  местото на вадење, опфатени во 52.21

 49.50.19 Услуги за цевоводен транспорт на друга стока
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за цевоводен транспорт на други хемиски производи, 
суспензија на јаглен и на други производи, неспомнати на друго 
место
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Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -услуги за дистрибуција на пареа и вода преку дистрибутивни 
системи, опфатени во 35.30.12, 36.00.20

 50 услуги за воден транспорт
 50.1 услуги за поморски и крајбрежен патнички транспорт
 50.10 услуги за поморски и крајбрежен патнички транспорт
 50.10.1 услуги за поморски и крајбрежен патнички транспорт
 50.10.11 Услуги за поморски и крајбрежен патнички  транспорт, со траекти

Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за поморски и крајбрежен патнички транспорт со траекти, 
вклучувајќи хидроглисери (хидрофоил и ховеркрафт) со или без 
утврден возен ред
 -услуги за транспорт на придружен личен багаж, животни и други 
предмети кои може да бидат превезувани без дополнителни 
трошоци

 50.10.12 Услуги за поморски и крајбрежен патнички  транспорт, со бродови 
за крстарење
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги обезбедени од бродови за крстарење  вклучувајќи 
транспорт, сместување, исхрана, рекреативни и други забавни 
услуги вклучени во цената

 50.10.19 Други услуги за поморски и крајбрежен патнички транспорт
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за поморски и крајбрежен патнички транспорт со или 
без утврден возен ред, независно од видот на услугата, освен со 
траекти и бродови за крстарење
 -услуги за патнички транспорт од едно до друго пристаниште, 
вклучувајќи и услуги на товарни бродови
 -услуги за транспорт на придружен личен багаж, животни и други 
предмети кои може да бидат превезувани без дополнителни 
трошоци

 50.10.2 услуги за изнајмување на патнички морски и крајбрежни бродови 
со екипаж 

 50.10.20 Услуги за изнајмување на патнички морски и крајбрежни бродови 
со екипаж 
Оваа поткатегорија, исто така, опфаќа:
 -услуги за изнајмување на бродови за забава со екипаж (како на 
пример, за рибарски крстарења)
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -услуги за изнајмување на товарни морски и крајбрежни бродови 
со екипаж, опфатени во 50.20.21
 -услуги за изнајмување или давање под закуп (лизинг) на бродови 
за забава и јахти без екипаж, опфатени во 77.21.10
 -услуги за изнајмување или давање под закуп (лизинг) на 
комерцијални бродови без екипаж, опфатени во 77.34.10

 50.2 услуги за поморски и крајбрежен товарен транспорт
 50.20 услуги за поморски и крајбрежен товарен транспорт
 50.20.1 услуги за поморски и крајбрежен товарен транспорт

Оваа категорија не опфаќа:
 -услуги за ракување со товар, опфатени во 52.24.1

 50.20.11 Услуги за поморски и крајбрежен транспорт на замрзната и 
разладена стока со бродови-ладилници
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за поморски и крајбрежен транспорт на замрзната или 
разладена стока, во специјални комори за ладење
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -поморски и крајбрежен транспорт на течни гасови, опфатен во 
50.20.13
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 50.20.12 Услуги за поморски и крајбрежен транспорт на сурова нафта со 
танкери

 50.20.13 Услуги за поморски и крајбрежен транспорт на други течности или 
гасови со танкери
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за поморски и крајбрежен транспорт на други течности 
или гасови како на пр.природен гас, метан и рафинирани нафтени 
производи во специјални танкери

 50.20.14 Услуги за поморски и крајбрежен  транспорт  на интермодални 
контејнери со бродови-контејнери
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за поморски и крајбрежен транспорт на одделни предмети 
и пакети собрани и натоварени во специјално конструирани 
контејнери, дизајнирани за лесно ракување при транспортот

 50.20.15 Услуги за поморски и крајбрежен транспорт  на цврста растурена 
стока
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за поморски и крајбрежен транспорт на сува кабаста стока 
како жита, брашно, цемент, песок, камен јаглен и др.

 50.20.19 Услуги за друг поморски и крајбрежен транспорт на  стока
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за поморски и крајбрежен транспорт на писма и пратки во 
име на поштенски и курирски услуги
 -услуги за поморски и крајбрежен товарен транспорт, неспомнати 
на друго место

 50.20.2 услуги за изнајмување на поморски и крајбрежни  товарни 
бродови со екипаж; услуги за туркање и влечење

 50.20.21 Услуги за изнајмување на поморски и крајбрежни товарни бродови 
со екипаж
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за изнајмување и давање под закуп (лизинг) на сите видови 
на пловни објекти со сопствен погон, со екипаж, како на пример, 
танкери, бродови за транспорт на кабаста, сува стока, товарни 
бродови, реморкери (бродови-влекачи) и рибарски бродови, за   
поморски и крајбрежен транспорт,
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -услуги за изнајмување на поморски и крајбрежни патнички 
бродови со екипаж, опфатени во 50.10.20
 -услуги за изнајмување или давање под закуп (лизинг) на 
комерцијални бродови без екипаж, опфатени во 77.34.10

 50.20.22 Услуги за влечење и туркање во морски и крајбрежни води
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за влечење и туркање во морски и крајбрежни води
Овие услуги обично се извршуваат со пловни објекти кои не 
превезуваат товар или патници
 -услуги за влечење на платформи за вадење на нафта, пловечки 
кранови, подводни багери и пловки за маркирање и оштетени и 
недовршени бродови

 50.3 услуги за внатрешен патнички воден транспорт
 50.30 услуги за внатрешен патнички воден транспорт
 50.30.1 услуги за внатрешен патнички воден транспорт
 50.30.11 Услуги за внатрешен патнички воден транспорт, со траекти

Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за патнички транспорт по реки, канали, езера и други 
внатрешни водни патишта со траекти, хидроглисери (хидрофоил и 
ховеркрафт), со или без утврден возен ред
 -услуги за транспорт на придружен личен багаж, животни и други 
предмети
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 50.30.12 Услуги за внатрешен патнички воден транспорт, со бродови за 
крстарење
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -внатрешни водни крстарења, вклучувајќи транспорт, сместување, 
исхрана и други услуги вклучени во цената

 50.30.13 Услуги на бродови за туристичко разгледување и излети
 50.30.19 Други услуги за патнички внатрешен воден транспорт

Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за патнички транспорт по реки, канали и други внатрешни 
водни патишта, со или без утврден возен ред со бродови различни 
од траекти, бродови за крстарење, бродови за екскурзии и 
разгледување на споменици
 -такси-служба на вода

 50.30.2 услуги за изнајмување на речни патнички бродови, со екипаж
 50.30.20 Услуги за изнајмување на речни патнички бродови, со екипаж

Оваа поткатегорија, исто така, опфаќа:
 -услуги за изнајмување на речни патнички бродови за забава со 
екипаж
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -услуги за изнајмување на речни товарни бродови со екипаж, 
опфатени во 50.40.21
 -услуги за изнајмување и давање под закуп (лизинг) на бродови за 
забава без екипаж, опфатени во 77.21.10
 -услуги за изнајмување и давање под закуп (лизинг) на 
комецијални бродови без екипаж, опфатени во 77.34.10

 50.4 услуги за внатрешен товарен воден транспорт
 50.40 услуги за внатрешен товарен воден транспорт
 50.40.1 услуги за внатрешен товарен воден транспорт

Оваа категорија не опфаќа:
-услуги за ракување со товар, опфатени во 52.24.1

 50.40.11 Услуги за внатрешен воден транспорт на замрзната и разладена 
стока со бродови- ладилници
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за внатрешен воден транспорт на замрзната или разладена 
стока во специјални комори за ладење

 50.40.12 Услуги за внатрешен воден транспорт на сурова нафта со танкери
 50.40.13 Услуги за внатрешен воден транспорт на течности и гасови со 

танкери
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за внатрешен воден транспорт на други течности или 
гасови, како природен гас, метан и рафинирани нафтени производи 
во специјални танкери

 50.40.14 Услуги за внатрешен воден транспорт на интермодални контејнери 
со бродови-контејнери
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги на внатрешен воден транспорт на одделни артикли 
и пратки собрани и натоварени во специјално конструирани 
контејнери, дизајнирани за лесно ракување при транспортот

 50.40.19 Услуги за внатрешен воден транспорт на друга стока
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за внатрешен товарен воден транспорт, неспомнат на друго 
место

 50.40.2 услуги за изнајмување на бродови со екипаж за внатрешен 
товарен воден транспорт; услуги на влечење и туркање

 50.40.21 Услуги за изнајмување на бродови со екипаж за внатрешен товарен 
воден транспор
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Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за изнајмување и давање под закуп (лизинг) на сите видови 
на пловни објекти со сопствен погон и со екипаж, како на пример, 
танкери, бродови за транспорт на кабаста, сува стока, товарни 
бродови, реморкери (бродови -  влекачи) и рибарски бродови, за 
внатрешен воден транспорт
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -услуги за изнајмување на речни патнички бродови, со екипаж, 
опфатени во 50.30.20
 -услуги за изнајмување и давање под закуп на трговски бродови 
без екипаж, опфатени во 77.34.10

 50.40.22 Услуги за влечење и туркање по  внатрешни водни патишта
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за влечење на товарни бродови по внатрешни водни 
патишта со реморкери (бродови-влекачи)
 -услуги за влечење на платформи за вадење на нафта, пловечки 
кранови, подводни багери и пловки за маркирање и оштетени и 
недовршени бродови
Оваа поткатегорија не опфаќа:
-услуги за пилотирање и закотвување со помош на реморкери 
(бродови- влекачи), опфатени во 52.22.14   

 51 уСЛугИ ЗА ВОЗДуХОПЛОВЕН ТРАНСПОРТ
 51.1 услуги за патнички воздухопловен транспорт
 51.10 услуги за патнички воздухопловен транспорт
 51.10.1 услуги за патнички воздухопловен транспорт
 51.10.11 Услуги за домашен редовен патнички воздухопловен транспорт

Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за домашен редовен патнички воздухопловен транспорт со 
воздухопловни средства од кој било вид (вклучувајќи хеликоптери)
 -услуги за транспорт на придружен личен багаж и други предмети 
кои можат да бидат превезувани без дополнителни трошоци

 51.10.12 Услуги за домашен вонреден (чартер) воздухопловен патнички 
транспорт, освен за панорамско разгледување
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за домашен вонреден (чартер) патнички воздухопловен 
транспорт со воздухопловни средства од кој било  вид (вклучувајќи 
хеликоптери)
 -услуги за транспорт на придружен личен багаж и други предмети 
кои можат да бидат превезувани без дополнителни трошоци
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -услуги за патнички воздухопловен  транспорт за панорамско 
разгледување, опфатени во 51.10.15
 -услуги за изнајмување на патнички воздухоплови со екипаж, 
опфатени 51.10.20
 -услуги за претовар на товар, опфатени во 52.24.1

 51.10.13 Услуги за меѓунаруден редовен патнички воздухопловен транспорт
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за меѓународен редовен патнички воздухопловен 
транспорт со воздухопловни средства од кој било вид (вклучувајќи 
хеликоптери)
 -услуги за транспорт на придружен личен багаж и други предмети 
кои можат да бидат превезувани без дополнителни трошоци

 51.10.14 Услуги за меѓународен вонреден (чартер) патнички воздухопловен 
транспорт
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за меѓународен вонреден (чартер) патнички воздухопловен 
транспорт со  воздухопловни средста од кој било вид (вклучувајќи 
хеликоптери)
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 -услуги за транспорт на придружен личен багаж и други предмети 
кои можат да бидат превезувани без дополнителни трошоци
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -услуги за патнички воздухопловен  транспорт за панорамско 
разгледување, опфатени во 51.10.15
 -услуги за изнајмување на патнички воздухоплови со екипаж, 
опфатени 51.10.20

 51.10.15 Услуги за вонреден (чартер) патнички воздухопловен транспорт за 
панорамско разгледување

 51.10.2 услуги за изнајмување  на патнички воздухоплови со екипаж
 51.10.20 Услуги за изнајмување  на патнички воздухоплови со екипаж

Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за изнајмување и давање под закуп (лизинг) на патнички 
воздухоплови или воздухоплови соодветни за транспорт на 
патници и товар (вклучувајќи хеликоптери), со екипаж
Овие услуги се нудат врз основа на времетраењето и често се 
поврзани со неколку различни дестинации.
Оваа поткатегорија не опфаќа:
-услуги за изнајмување на воздухоплови без екипаж, опфатени во 
77.35.10

 51.2 услуги за товарен воздухопловен транспорт на стока и на 
вселенски транспорт

 51.21 услуги за товарен воздухопловен транспорт 
 51.21.1 услуги за товарен воздухопловен транспорт 

Оваа категорија не опфаќа:
 -услуги за изнајмување на товарни воздухоплови со екипаж, 
опфатени во 51.21.20

 51.21.11 Услуги за редовен воздухопловен транспорт на интермодални 
контејнери
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за редовен воздухопловен транспорт  на одделни 
предмети и пакети собрани и натоварени во специјално 
конструирани контејнери, дизајнирани за лесно ракување при 
транспортот

 51.21.12 Услуги за воздухопловен транспорт на писма и пратки
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за редовен или вонреден воздушен транспорт на писма и 
пратки во името на поштенски и курирски услуги

 51.21.13 Услуги за редовен воздухопловен транспорт на друга стока
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за редовен воздухопловен транспорт на стоки, неспомнати 
на друго место

 51.21.14 Услуги за вонреден (чартер)  воздухопловен транспорт на друга 
стока
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за вонреден (чартер) воздухопловен транспорт на 
одделни предмети и пакети собрани и натоварени во специјално 
конструирани контејнери, дизајнирани за лесно ракување при 
транспортот
 -услуги за вонреден (чартер) воздухопловен транспорт на стоки, 
неспомнати на друго место

 51.21.2 услуги за изнајмување на товарни воздухоплови со екипаж 
 51.21.20 Услуги за изнајмување на товарни воздухоплови со екипаж 

Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за изнајмување и давање под закуп (лизинг) на товарни 
воздухоплови (вклучувајќи хеликоптери), со екипаж
Овие услуги се нудат врз база на времетраењето и често се 
поврзани со неколку различни дестинации.
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Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -услуги за изнајмување на воздухоплови без екипаж, опфатени во 
77.35.10

 51.22 услуги за вселенски транспорт
 51.22.1 услуги за вселенски транспорт
 51.22.11 Услуги за вселенски патнички транспорт
 51.22.12 Услуги за вселенски товарен транспорт

Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за вселенски товарен транспорт
 -исфрлање и поставување на сателити во вселената
Оваа поткатегорија, исто така, опфаќа:
 -услуги обезбедени од вселенски лаборатории

 52 уСЛугИ ЗА СКЛАДИРАЊЕ И ПОМОШНИ уСЛугИ ВО ТРАНСПОРТОТ
 52.1 услуги за складирање
 52.10 услуги за складирање
 52.10.1 услуги за складирање

Оваа категорија, исто така, опфаќа:
 -услуги за складирање на стока во слободни трговски зони

 52.10.11 Услуги за складирање  на замрзната и разладена стока во 
ладилници
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за складирање на замрзната или разладена стока, 
вклучувајќи и лесно расипливи прехранбени продукти
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -услуги за замрзнување на храна со наплата или врз база на 
договор-постапки по договор како дел од производството во оддел 
10

 52.10.12 Услуги за складирање на течности и гасови
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за складирање и чување на течности и гасови, вклучувајќи 
нафта и нафтени производи, вино и слично

 52.10.13 Услуги за складирање на жита
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за складирање на жита
 -оперативни услуги на силоси за складирање на жита

 52.10.19 Други услуги за складирање
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -услуги на паркиралишта за моторни возила, опфатени во 52.21.24
 -услуги на сопствени складишта, опфатени во 68.20.12
 -услуги за изнајмување на складишта, опфатени во 68.20.12

 52.2 Помошни услуги во транспортот
 52.21 Помошни услуги во копнениот транспорт

Оваа класа, исто така, опфаќа:
 -кондензирање на гас за потребите на транспорт, надвор од 
местото на вадење

 52.21.1 Помошни услуги во железничкиот транспорт
 52.21.11 Услуги за туркање и влечење во железничкиот транспорт

Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за туркање и влечење во железничкиот сообраќај, како 
на пример, придвижување на вагони меѓу крајните (терминални) 
станици, споредни индустриски колосеци и слично

 52.21.19 Други помошни услуги во железничкиот транспорт
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Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги на патнички железнички терминали (продажба на билети, 
резервации, гардероби, бироа за изгубени работи)
 -оперативни услуги на железничка инфраструктура
 -други помошни услуги во железничкиот транспорт, неспомнати на 
друго место
Оваа поткатегорија не опфаќа:
-услуги за маневрирање, опфатени во 52.21.11
 -услуги за ракување со контејнерски товар во железничкиот 
товарен транспорт, опфатени во 52.24.12
 -услуги за ракување со неконтејнерски товар или патнички багаж, 
во железничкиот товарен транспорт, опфатени во 52.24.19

 52.21.2 Помошни услуги во патниот транспорт
 52.21.21 Услуги на автобуски станици

Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги на патнички терминали поврзани со градски, приградски и 
меѓуградски автобуски превоз (продажба на билети, резервации, 
гардероби, бироа за изгубени работи)
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -услуги за ракување со багаж и товар, опфатени во 52.24.19

 52.21.22 Услуги на автопатишта
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги поврзани со експлоатација на автопатишта, патишта, улици 
и вијадукти
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -услуги на паркиралишта на моторни возила, опфатени во 52.21.24

 52.21.23 Услуги на мостови и тунели
 52.21.24 Услуги за паркирање

Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за паркирање на моторни возила, мотоцикли и 
велосипеди, обезбедени од возни паркови, паркиралишта и гаражи 
за паркирање, покриени или откриени
 -услуги за собирање на такса за паркирање на улици, патишта и 
јавни места
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -услуги за изнајмување на затворени гаражи или гаражен простор 
за паркирање на возила за еден месец или една година, опфатени 
во 68.20.12
 -услуги на служби за паркирање (валет служби), опфатени во 
96.09.19

 52.21.25 Услуги за влечење на приватни и службени моторни возила
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за влечење на оштетени службени и приватни возила
 -услуги за влечење на возила поради други причини, на пример, 
поради непрописно паркирање

 52.21.29 Други помошни услуги во патниот транспорт
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -услуги за чистење на автобуси и други патни превозни средства, 
опфатени во 81.29.19

 52.21.3 Помошни услуги во цевоводниот транспорт
 52.21.30 Помошни услуги во цевоводниот транспорт

Оваа поткатегорија, исто така, опфаќа:
 -кондензирање на гас за потребите на транспорт, надвор од 
местото на вадење
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 52.22 Помошни услуги во водниот транспорт
 52.22.1 Помошни услуги во водниот транспорт
 52.22.11 Услуги на пристаништа и водни патишта на морски и крајбрежни 

води, освен услуги за претовар
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги поврзани со експлоатација на пристаништа, 
бродоградилишта, кејови и други услуги поврзани со пристанишни 
терминали, вклучувајќи ги услугите на морските и крајбрежните 
патнички терминали
 -услуги на бродски дигалки, брани, насипи и одводни канали
 -услуги на светилници, бродови светилници, пловни знаци и 
слични помошни направи за навигација
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -услуги за чување и складирање во пристаништата, опфатени во 
52.10.1
 -услуги за пилотирање (управување) поврзани со пристигнување 
и заминување на бродови во морски и крајбрежни води, опфатени 
во 52.22.13
 -услуги за влечење при пристигнување и заминување на бродови 
во морски и крајбрежни води, опфатени во 52.22.13
 -услуги за претовар на товар, опфатени во 52.24.1
 -услуги на пристанишни работници за:
  •контејнерски товар, опфатени во 52.24.11
  •неконтејнерски товар, опфатени во 52.24.13
 -работа на марината, опфатена во 93.29.19

 52.22.12 Услуги на внатрешни водни патишта, освен услуги за претовар
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за експлоатација и одржување на бродови, бродски 
канали, канали на реки и други вештачки или природни внатрешни 
водни патишта
 -услуги на бродски дигалки, брани, насипи и одводни канали
 -услуги на светилници, бродови светилници, пловни знаци и 
слични помошни направи за навигација
 -услуги за влечење по канали, различни од тие со реморкери 
(бродови- влекачи), на пр. со трактори или локомотиви по патека за 
влечење
Оваа поткатегорија не опфаќа:
-услуги за чување и складирање во пристаништата, опфатени во 
52.10.1
 -услуги за пилотирање (управување) поврзани со пристигнување и 
заминување на бродови во внатрешни води, опфатени во 52.22.14
 -услуги за влечење при пристигнување и заминување на бродови 
во внатрешни води, опфатени во 52.22.14
 -услуги за претовар на товар, опфатени во 52.24.1
 -услуги на пристанишни работници за:
 •контејнерски товар, опфатени во 52.24.11
 •неконтејнерски товар, опфатени во 52.24.13

 52.22.13 Услуги за пилотирање и закотвување на бродови во морски и 
крајбрежни води
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за пилотирање, вклучувајќи услуги на пилот-пловила во 
морски и крајбрежни води, независно дали бродот се наведува 
во или надвор од пристаништето или во случај на опасност при 
пловидба
 -услуги за влечење поврзани со пристигнување и заминување на 
сите видови бродови, во морски и крајбрежни води
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Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -услуги за туркање и влечење во крајбрежни води или на отворено 
море, опфатени во 50.20.22

 52.22.14 Услуги за пилотирање и закотвување на бродови во внатрешни 
водни патишта
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за пилотирање, вклучувајќи услуги на пилот-пловила, 
независно дали бродот се наведува во или надвор од 
пристаништето или во случај на опасност при пловидба по 
внатрешни водни патишта
 -услуги за влечење поврзани со пристигнување и заминување на 
сите видови бродови по внатрешните водни патишта
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -услуги за туркање и влечење во внатрешните водни патишта, 
опфатено во 50.40.22

 52.22.15 Услуги за спасување на бродови и нивно оспособување за 
пловидба во морски и крајбрежни води
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за спасување на бродови во морски и крајбрежни води
 -услуги за влечење на оштетени бродови во морски и крајбрежни 
води
Овие услуги се состојат во спасување на бродови и вадење на 
потонати бродови и нивни товари, вклучувајќи подигање на 
потонати бродови и исправување на заринкани бродови.
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -услуги за влечење на оштетени бродови во морски и крајбрежни 
води, опфатени во 50.20.22
 -услуги на поморски спасувачки бродови, услуги на противпожарни 
бродови и други услуги за потрага и спасување на море:
 •полициски услуги, опфатени во 84.24.11 
 •други услуги за зачувување на јавниот ред и безбедност, 
опфатени во 84.24.19
 -услуги на поморски противпожарни бродови, опфатени во 
84.25.11

 52.22.16 Услуги за спасување на бродови и нивно оспособување за 
пловидба по внатрешни водни патишта
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за спасување на бродови по внатрешни морски патишта
 -услуги за влечење на оштетени бродови по внатрешни водни 
патишта
Овие услуги се состојат во спасување на бродови и вадење на 
потонати бродови и товари, подигање на потонати бродови и  
исправување на заринкани бродови.
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -услуги за влечење на бродови, по внатрешни водни патишта, 
опфатени во 50.40.22
 -услуги на поморски спасувачки бродови, услуги на противпожарни 
бродови и други услуги за потрага и спасување на море:
 •полициски услуги, опфатени во 84.24.11 
 •други услуги за зачувување на јавниот ред и безбедност, 
опфатени во 84.24.19
 -услуги на поморски противпожарни бродови, опфатени во 
84.25.11

 52.22.19 Други помошни услуги во водниот транспорт
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Оваа поткатегорија опфаќа:
 -помошни услуги во водниот транспорт директно поврзани со 
експлоатација на пловни објекти, неспомнати на друго место, како 
и такви индиректно поврзани со работата на пловни објекти како 
што се кршење на лед, регистрација на бродови, складирање на 
бродови и др.
Оваа поткатегорија, исто така, опфаќа:
 -претовар (претовар на дел од товарот со цел да се намали 
оптеретувањето на бродот)
Оваа поткатегорија не опфаќа:
-услуги за дезинфекција и дератизација на бродови, опфатени во 
81.29.11
-услуги за чистење на бродови, вклучувајќи отстранување на 
излеано гориво и нафта, опфатени во 81.29.19
 -услуги на поморски спасувачки бродови, услуги на противпожарни 
бродови и други услуги за потрага и спасување на море:
 -услуги за отстранување на нафтени дамки, опфатени во 39.00
-полициски услуги, опфатени во 84.24.11 
-други услуги за зачувување на јавниот ред и безбедност, опфатени 
во 84.24.19
-услуги на поморски противпожарни бродови, опфатени во 84.25.11

 52.23 Помошни услуги во воздухопловниот транспорт
 52.23.1 услуги на аеродроми (освен услуги за претовар на товар), услуги 

за контрола на воздухопловниот транспорт и други помошни 
услуги во воздухопловниот транспорт
Оваа категорија не опфаќа:
 -услуги за претовар на товар, опфатени во 52.24.1

 52.23.11 Услуги на аеродроми, освен услуги за претовар на товар
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги на воздушни патнички терминали и услуги кои се 
обезбедуваат на земја, вклучувајќи оперативни услуги на пистите 
за полетување и слетување
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -услуги за претовар на товар, опфатени во 52.24.1
 -услуги за претовар на товар на аеродроми за: 
 •контејнерски товар, опфатени во 52.24.12
 •неконтејнерски товар или патнички багаж, опфатени во 52.24.19

 52.23.12 Услуги за контрола на воздухопловниот транспорт
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги на кули за контрола на летовите, вклучувајќи контрола на 
приодот до пистата, слетување и полетување на воздухопловот
Оваа поткатегорија, исто така, опфаќа:
 -услуги на радарски станици сместени на аеродромите
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -услуги на радионавигациска помош, опфатени во 84.13.14

 52.23.19 Други помошни услуги во воздухопловниот транспорт
Оваа поткатегорија опфаќа други помошни услуги во 
воздухопловниот транспорт како, на пример:
 -услуги за гасење пожар и заштита од пожар во авионите
 -услуги за одржување на авиони (освен поправка)
 -услуги на хангари
 -услуги за влечење на авиони
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -услуги за дезинфекција и дератизација на авиони, опфатени во 
81.29.11
 -услуги за чистење на аеродромски писти и отстранување на снег, 
опфатени во 81.29.12
 -услуги за чистење на авиони, опфатени во 81.29.19
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 -услуги за спасување во воздух и на море, опфатени во 84.24.11, 
84.25.19
 -услуги на училишта за некомерцијално летање, опфатени во 
85.53.12

 52.23.2 Помошни услуги во вселенскиот транспорт
 52.23.20 Помошни услуги во вселенскиот транспорт
 52.24 услуги за претовар на товар
 52.24.1 услуги за претовар на товар
 52.24.11 Услуги за претовар на контејнери во пристаништа

Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за ракување со товар во специјални контејнери во 
пристаништа
 -услуги на пристанишни терминали за контејнерски товар, како 
на пример, услуги на пристанишни работници (утовар, истовар на 
контејнерски товар на/од бродови, во пристаништа)

 52.24.12 Други услуги за претовар на контејнери
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за ракување со товар во специјални контејнери, освен во 
пристаништа
 -услуги на терминали за контејнерски товар (кои не се лоцирани во 
пристаништа), за сите видови на транспорт, вклучувајќи услуги на 
утовар и истовар од железнички товарни вагони

 52.24.13 Други услуги за претовар на товар во пристаништа
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги на товарни терминали како на пример, услуги на 
пристанишни работници (утовар, истовар на неконтејнерски товар 
на/од бродови, во пристаништа)

 52.24.19 Други услуги за претовар на товар
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за ракување со неконтејнерски товар или со патнички 
багаж
 -услуги за ракување со товар, поврзани со товарниот транспорт, 
неспомнати на друго место
 Оваа поткатегорија, исто така, опфаќа:
 -услуги за ракување со багаж на аеродромски, автобуски, 
железнички или терминали на автопатишта

 52.29 Други помошни услуги во транспортот
 52.29.1 услуги на агенции за товарен транспорт
 52.29.11 услуги на бродски брокери
 52.29.12 Други брокерски услуги за транспорт на товар

Оваа поткатегорија опфаќа:
 -брокерски услуги во воздухопловниот транспорт
 -други брокерски услуги, неспомнати на друго место

 52.29.19 Други услуги на агенции за транспорт на товар
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за испраќање на товар (услуги за организација или 
подготовка на транспорт во име на испраќачот или примачот)
 -услуги за прицврстување, групирање и подредување на товар

 52.29.2 Други помошни услуги во транспортот, неспомнати на друго 
место

 52.29.20 Други помошни услуги во транспортот, неспомнати на друго место
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за подготовка на документација за превоз (посебни 
дозволи за летање со одреден тип на авиони)
 -услуги за ракување со стока како, на пример, привремено 
пакување со цел заштита при транспортирање, распакување, 
земање на мостри, мерење на тежина на стоката
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 53 ПОШТЕНСКИ И КуРИРСКИ уСЛугИ

 53.1 универзални поштенски и курирски услуги

 53.10 универзални поштенски и курирски услуги

 53.10.1 универзални поштенски и курирски услуги

Оваа категорија не опфаќа:

 -услуги од приватни курирски служби, опфатени во 53.20.1

 -услуги за финансиско посредување, обезбедени од поштенски 
штедилници и трансакции преку жиро-сметки, опфатени во 64.19

 53.10.11 Универзални поштенски услуги во врска со весници и списанија

Оваа поткатегорија опфаќа:

 -услуги за собирање, транспортирање и испорака на весници, 
списанија и периодични публикации, во земјата или надвор од неа, 
кои се вршат во рамките на универзалните поштенски услуги

 53.10.12 Универзални поштенски услуги во врска со пратки на писма
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за собирање, транспортирање и испорака на писма, 
брошури, летоци и слични печатени материјали, во земјата 
или надвор од неа, кои се вршат во рамките на универзалните 
поштенски услуги

 53.10.13 Универзални поштенски услуги во врска со пакети

Оваа поткатегорија опфаќа:

 -услуги за собирање, транспортирање и испорака на пакети 
и пратки, било во земјата или надвор од неа, кои ги врши 
националната поштенска администрација

 53.10.14 Поштенски шалтерски услуги 

Оваа поткатегорија опфаќа:

 -услуги на поштенски шалтерски служби како, на пример, 
продажба на поштенски марки, ракување со вредносни или 
препорачани писма и пакети и други поштенски шалтерски услуги

 53.10.19 Други универзални поштенски услуги

Оваа поткатегорија опфаќа:

 -услуги за изнајмување на поштенски сандачиња, ''poste restante'' 
услуги (поштенската служба ги чува поштенските пратки до 
моментот на подигање од страна на  примачот) и јавни поштенски 
услуги, неспомнати на друго место 
Оваа поткатегорија не опфаќа:

 -телекомуникациски услуги, опфатени во оддел 61

 53.2 Други поштенски и курирски услуги

 53.20 Други поштенски и курирски услуги

 53.20.1 Други поштенски и курирски услуги

 53.20.11 Курирски услуги со разновиден транспорт

Оваа поткатегорија опфаќа:

 -услуги за собирање, транспортирање и испорака на писма, пакети 
и пратки, во земјата или надвор од неа, извршувани од курири, со 
користење на еден или повеќе видови транспорт, различни од оние 
кои се извршуваат во рамките на универзалните поштенски услуги
Овие услуги може да бидат извршени со сопствени превозни 
средства или јавен транспорт. Вклучени се и курирски услуги од 
курири на велосипеди.
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Оваа поткатегорија не опфаќа: 

 -услуги на доставување, различни од оние на курири на 
велосипеди, опфатени во 53.20.19

 53.20.12 Услуги за испорака на храна на домашна адреса

53.20.19 Други поштенски и курирски услуги, неспомнати на друго место

Оваа поткатегорија опфаќа:

 -услуги за локална испорака на нарачки, освен на храна

 -услуги за локална испорака со такси за превоз на товар

Оваа поткатегорија не опфаќа:

-куриски услуги, вклучувајќи услуги на доставување од курири на 
велосипеди, опфатени во 53.20.11
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I/З уСЛугИ ЗА СМЕСТуВАЊЕ И СЕРВИСНИ уСЛугИ СО ХРАНА
 55 уСЛугИ ЗА СМЕСТуВАЊЕ
 55.1 услуги на хотели и слични објекти за сместување
 55.10 услуги на хотели и слични објекти за сместување
 55.10.1 услуги за сместување на гости во соби или слични капацитети за 

сместување со секојдневно одржување на собите, освен time - 
share (времено право на дел од сопственоста) 
Оваа категорија не опфаќа:
 -услуги за сместување на гости, који се наоѓаат далеку од нивното 
вообичаеното место на живеење, во time-share (времено право на 
дел од сопственоста) објекти, опфатени во 55.20.12  

 55.10.10 Услуги за сместување на гости во соби или слични капацитети за 
сместување со секојдневно одржување на собите, освен time - 
share (времено право на дел од сопственоста)
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за сместување во соби или слични капацитети со 
секојдневно одржување и  други услуги наменети  за гости, кои 
се  далеку од нивното вообичаеното место на живеење, како на 
пример, услуги на хотели, одморалишта, мотели, апартмантски 
хотели, спа центри или хотели за одржување на состаноци или 
слични сместувачки објекти, вообичаено обезбедени на дневна 
или седмична основа
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -услуги за сместување на гости, који се наоѓаат далеку од нивното 
вообичаеното место на живеење, во time-share објекти  (времено 
право на дел од сопственоста), опфатени во 55.20.12  

 55.2 услуги на одмаралишта и други објекти за пократок престој
 55.20 услуги на одмаралишта и други објекти за пократок престој
 55.20.1 услуги на одмаралишта и други објекти за пократок престој
 55.20.11 Услуги за сместување на гости во соби или слични капацитети за 

сместување, во хостели и куќички за одмор
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за сместување во младински хостели, планински куќи и  
викендички, кои имаат соби или апартмани, со нивно ограничено 
одржување или без одржување

 55.20.12 Услуги за сместување на гости во соби или слични капацитети за 
сместување во time-sharing (времено право на дел од сопственоста)
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за сместување на гости, који се наоѓаат далеку од нивното 
вообичаеното место на живеење, во time-share објекти  (времено 
право на дел од сопственоста)

 55.20.19 Услуги за  друго сместување на гости во соби и слични капацитети 
за сместување без секојдневно одржување
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за сместување во соби или слични капацитети со 
одржување кое не е секојдневно, како на пример во куќи за одмор, 
станови за гости, бунгалови и  вили, за гости, кои се далеку од  
нивното вообичаено место на живеење, вообичаено обезбедени 
на дневна или седмична основа

 55.3 услуги на кампови и услуги на кампови за рекреација и одмор
 55.30 услуги на кампови и услуги на кампови за рекреација и одмор
 55.30.1 услуги на кампови и услуги на кампови за рекреација и одмор
 55.30.11 Услуги на кампови

Оваа поткатегорија опфаќа:
 -обезбедување на простор за камп приколки или шатори, за 
лица кои се далеку од нивното вообичаено место на живеење, 
вообичаено обезбедени на дневна или седмична основа
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Оваа поткатегорија, исто така, опфаќа:
 -обезбедување на затворен или отворен простор за поставување 
на шатори и/или  вреќи за спиење
Оваа поткатегорија не опфаќа:            
 -планински куќи, викендички и младински хостели, опфатени во 
55.20.11

 55.30.12 Услуги на кампови за рекреација и одмор
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -обезбедување на сместување со ноќевање во комбинација со 
исхрана и рекреативни или тренинг услуги во комбиниран пакет, 
во камповите за возрасни, млади и деца, при што сите услуги се 
вклучени во цената

 55.9 Други услуги за сместување
 55.90 Други услуги за сместување
 55.90.1 Други услуги за сместување
 55.90.11 Услуги за сместување на студенти во соби и слични капацитети за 

сместување во студентски и училишни домови
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за сместување на студенти во соби или слични капацитети 
за сместување во студентски или училишни домови кои се во 
рамките на училиштата и универзитетите
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -услуги за сместување во соби или слични капацитети за 
сместување во студентски домови, за учесници на состаноци или 
гости за време на одмор, опфатени во 55.20.19

 55.90.12 Услуги за сместување на работници  во соби и слични капацитети за 
сместување во работнички хостели или кампови
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за сместување на работници во работнички хостели или 
кампови за краток период или на сезонска основа

 55.90.13 Услуги за сместување во коли за спиење и слични услуги во други 
превозни средства

 55.90.19 Други услуги за сместување, неспомнати на друго место
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за сместување во соби или слични сместувачки капацитети 
со привремен престој, во пансиони и клубови
Оваа поткатегорија не опфаќа:
-младински хостели, опфатени во 55.20.11
-студентски и училишни домови, опфатени во 55.90.11

 56 уСЛугИ ЗА ПОДгОТВуВАЊЕ НА ОбРОЦИ И СЛуЖЕЊЕ НА ХРАНА И 
ПИЈАЛАЦИ

 56.1 услуги на ресторани и подвижни објекти за служење на храна
 56.10 услуги на ресторани и подвижни објекти за служење на храна
 56.10.1 услуги на ресторани и подвижни објекти за служење на храна

Оваа категорија не опфаќа:
 -услуги на служење на пијалаци без подготовка на храна, опфатени 
во 56.30.10

 56.10.11 Услуги за служење на храна со полна ресторанска услуга
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за подготовка на храна и пијалаци во опремени ресторанти, 
кафетерии и слични објекти при што келнерите нудат целосна 
ресторанска услуга на потенцијалните гости кои седат на места за 
седење (вклучувајќи штанд или шанк), со или без забава
 -услуги за подготовка на храна и пијалаци во хотели или други 
објекти за сместување
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Вообичаено услугите вклучуваат и келнери кои нудат целосна 
ресторанска услуга на потенцијалните гости кои седат на места за 
седење (вклучувајќи штанд или шанк)

 56.10.12 Услуги за служење  на храна во железнички вагони-ресторани и 
бродски ресторани
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за подготовка на храна и пијалаци во опремени превозни 
средства, на пр., во возови или бродови
Вообичаено услугите вклучуваат и келнери кои нудат целосна 
ресторанска услуга на потенцијалните гости кои седат на места за 
седење (вклучувајќи штанд или шанк)
 -услуги на вагон-ресторани

 56.10.13 Услуги на угостителски објекти за самопослужување на храна
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за служење на оброци во угостителски објекти со 
ограничени дополнителни услуги, на пр. објекти со обезбедени 
места за седење, но без келнерски услуги како, на пример, во: 
 •објекти за брза храна со седење
 •кантини
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -услуги за служење на храна во угостителски објекти, без 
келнерски услуги и без места за седење, опфатени во 56.10.19
 -угостителски услуги на кантини во фабрики, установи или 
училишта, кои работат врз база на концесија, опфатени во 56.29.20

 56.10.19 Други услуги за служење на храна
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -други услуги за служење на храна и пијалаци на штандови за 
освежителни пијалаци, штандови за пржена риба и помфрит, 
објекти за брза исхрана, без можност за седење, објекти кои нудат 
пакување и консумација на храна надвор од нив и др.
 -услуги на служење на сладолед и слатки во слаткарници
 -услуги на подготовка на оброци на самото место и продажба 
преку продажни автомати
 -услуги за мобилно служење на храна, подготовка и служење на 
храна и пијалаци за непосредна консумација во времени објекти-
моторни возила или колички.
Овие услуги се нудат без келнерски услуги и можност за седење
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -услуги на продажба на оброци кои не се подготвени на самото 
место, преку продажни автомати, опфатени во 47.00.1 и 47.00.2

 56.2 услуги за кетеринг и други услуги за подготвување и доставување 
на храна

 56.21 услуги за кетеринг (услуги за подготвување и доставување на 
храна и пијалаци за посебни прилики)

 56.21.1 услуги за кетеринг (услуги за подготвување и доставување на 
храна и пијалаци за посебни прилики)

 56.21.11 Услуги за кетеринг за домаќинствата
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за подготовка и испорака на храна (кетеринг) врз база 
на договор каде што услугата се нуди на приватно лице или 
домаќинство на локација определена од корисникот, за специјален 
настан

 56.21.19 Услуги за кетеринг за други корисници
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за подготовка и испорака на храна (кетеринг) врз база на 
договор каде што услугата се нуди во јавни, државни, трговски 
институции или установи за постојано сместување или на локација 
определена од корисникотот, за специјален настан
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 56.29 Други услуги за подготвување и служење на храна
 56.29.1 услуги за подготвување и доставување на храна  врз база на 

договор
 56.29.11 Услуги за подготвување и доставување на храна  врз база на 

договор, за транспортни служби
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за подготовка и испорака на храна (кетеринг) врз основа на 
договор за авионски и други транспортни компании

 56.29.19 Услуги за подготвување и доставување на храна  врз база на 
договор, за други корисници
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за подготовка и испорака на храна (кетеринг) врз основа на 
договор со корисникотот за определен период, на пр. концесија за 
доставување на храна за време на спортски и слични настани
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -услуги во кантини, опфатени во 56.29.20

 56.29.2 услуги на кантини (мензи)
 56.29.20 Услуги на кантини (мензи)

Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за служење на храна со концесија, на пр., обезбедување 
услуги од угостителски објекти како што се кантини и кафетерии
 Вообичаено, овие услуги се нудат по намалени цени на 
определена категорија лица кои се професионално поврзани, 
во кантини и кујни како, на пр.спортски, фабрички или деловни 
кантини (мензи), училишни кантини (мензи) и кујни, студентски 
кантини (мензи), војнички кантини (мензи) и др.

 56.3 услуги за подготовка и служење на пијалаци
 56.30 услуги за подготовка и служење на пијалаци
 56.30.1 услуги за подготовка и служење на пијалаци

56.30.10 Услуги за подготовка и служење на пијалаци
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за служење на пијалаци, претежно алкохолни, во барови, 
пивници, ноќни клубови, дискотеки и слични објекти, со или без 
забава
Вклучени се и услуги на барови во хотели или други места за 
сместување или во превозни средства, на пр., во возови или 
бродови
Оваа поткатегорија, исто така, опфаќа:
 -услуги за подготовка и служење на пијалаци во мобилни објекти
 -услуги за подготовка и служење на сокови во барови
 -услуги за подготовка и служење на пијалаци во кафетарии
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -препродажба на пакувани/подготвени пијалаци, опфатени во 
47.00.25, 47.00.26
 -услуги за продажба на мало на пијалаци преку автомати, 
опфатени во 47.00.26
 -услуги за подготовка и служење на храна и пијалаци, опфатени во 
56.10.1
 -услуги за продажба на храна, грицки и пијалаци, кои не се 
подготвени на самото место, преку автомати, опфатени во 47.00.1, 
47.00.2 
 -дејност на дискотеки и сали за танцување без служење на 
пијалаци, опфатени во 93.29.19
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J/Ѕ уСЛугИ ЗА ИНФОРМАЦИИ И КОМуНИКАЦИИ
 58 уСЛугИ ЗА ИЗДАВАЊЕ 
 58.1 услуги за издавање на книги, периодични публикации и други 

услуги за издавање
 58.11 услуги за издавање на книги
 58.11.1 Печатени книги
 58.11.11 Печатени образовни учебници 4901.99

Оваа поткатегорија опфаќа:
 -објавени книги кои првенствено се користат како едукативен 
материјал за студенти и учители во формални училишни програми
Овие книги, во основа, содржат општи познавања и/или практични 
прашања со текст. Вклучени се работни тетратки, прирачници за 
учители и помошни материјали, како и интерактивни материјали

 58.11.12 Печатени стручни, технички и училишни книги 4901 [.10 + .99]
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -специјализирани книги што содржат истражувачко, напредно 
знаење и/или информации наменети за академската или 
истражувачката заедница или ги користат индивидуални лица со 
цел вршење на специфични занимања или професии како, на пр., 
адвокати, лекари, електричари, сметководители, бизнисмени или 
информатичари

 58.11.13 Печатени детски книги 4901.99 + 4903
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -објавени книги за деца, вклучувајќи илустрирани книги 
(сликовници) и книги кои не се учебници како што се:
 •белетристика и публицистика
 •прирачници                                 
 •комплети на книги со играчки
 •звучни книги
 •боенки
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -албуми за самолепливи сликички, опфатени во 58.19.19

 58.11.14 Печатени речници и енциклопедии 4901.91
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -книги наменети за општи потреби и за широката публика, како 
што се:
 •речници
 •енциклопедии
 •лексикони
  -книги кои излагаат во продолженија 
Оваа поткатегорија не опфаќа:
-атласи и други книги со географски карти, опфатени во 58.11.15

 58.11.15 Печатени атласи и други книги со географски карти 4905.91
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -печатени карти, освен во облик на книга, опфатени во 58.11.16

 58.11.16 Печатени географски  и хидрографски или слични карти, освен во 
форма на книга

4905.99

Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -глобуси, опфатени во 32.99.59

 58.11.19 Други печатени книги, брошури, летоци и слично 4901 [.10+.99]
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -книги од општ интерес наменети за широката публика 
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Вклучува литературна белетристика и публицистика; поезија 
и драма; религиозни книги, библии и книги со црковни песни; 
публицистика од областа на историјата, политиката, биографијата, 
домот и градината, книги со совети, готварски книги, туристички 
прирачници др.
Оваа поткатегорија не опфаќа:       
 -аудио книги, опфатени во 58.11.20

 58.11.2 Книги на дискети, ленти или на друг физички медиум
 58.11.20 Книги на дискети, ленти или на друг физички медиум

Оваа поткатегорија опфаќа:
 -физички медиуми (CD-ROM, лента и др.), кои содржат аудио 
книги, т.е. аудиозаписи на лице кое чита текст на книга
 -физички медиуми (CD-ROM, дискета, микрофилм, микрофиш 
и др.), кои содржат безвучни текстуални записи на периодични 
публикации, учебници, прирачници и други извори

 58.11.3 Книги на интернет
 58.11.30 Книги на интернет

Оваа поткатегорија опфаќа:
 -интернет книги, вклучувајќи школски учебници, општи 
прирачници како што се атласи и други картографски книги, 
речници и енциклопедии

 58.11.4 Продажба на огласен простор во книги
58.11.41 Продажба на огласен простор во книги, печатени

Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -огласен простор во печатени весници, опфатен во 58.13.31
 -огласен простор во печатени списанија и периодични публикации, 
опфатен во 58.14.31 

 58.11.42 Продажба на огласен простор во книги, во електронска форма
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -огласен простор во весници, во електронска форма, опфатен во 
58.13.32
 -огласен простор во списанија и периодични публикации, во 
електронска форма, опфатен во 58.14.32

 58.11.5 Издавање на книги со наплата или врз база на договор
 58.11.50 Издавање на книги со наплата или врз база на договор
 58.11.6 услуги за управување со авторски права (лиценци) на книги
 58.11.60 Услуги за управување со авторски права (лиценци) на книги

Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за управување со авторски права (лиценци) на 
репродукција, дистрибуција или инкорпорирање на литературни 
оригинали како книги, брошури, летоци, географски карти и слично
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -изнајмување на книги, опфатено во 77.29.19

 58.12 услуги за издавање на именици и списоци на адреси
 58.12.1 Именици и списоци на адреси, печатени или на физички медиуми
 58.12.10 Именици и списоци на адреси, печатени или на физички медиуми 4901 [.10+.99]

Оваа поткатегорија опфаќа:
 -публикации на систематско организирани збирови на 
информации за контакт. Вклучени се описни информации за лица, 
организации, публикации или други ентитети како, на пример:
 -телефонски именици
 -трговски и бизнис именици
 -општински и градски именици
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Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -оригинални компилации на списоци на адреси, опфатени во 
63.99.20  

 58.12.2 Именици и списоци на адреси на интернет
 58.12.20 Именици и списоци на адреси на интернет

Оваа поткатегорија опфаќа:
-услуги на обезбедување на систематски организирани збирови 
на информации за контакт преку интернет. Вклучени се описни 
информации за лица, организации, публикации или други ентитети 
како, на пример:
 -телефонски именици
 -трговски и бизнис именици
 -општински и градски именици

 58.12.3 услуги за управување со авторски права на користење на 
именици и списоци на адреси

 58.12.30 Услуги за управување со авторски права на користење на именици 
и списоци на адреси
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за управување со авторски права на користење на именици 
и списоци на адреси како што се телефонски именици, трговски и 
бизнис именици, општински и градски именици

 58.12.4 Продажба на огласен простор во именици и списоци на адреси
 58.12.40 Продажба на огласен простор во именици и списоци на адреси

Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -огласен простор во книги, опфатен во 58.11.41 и 58.11.42
 -огласен простор во весници, опфатен во 58.13.31 и 58.13.32
 -огласен простор во списанија и периодични публикации, опфатен 
во 58.14.31 и  58.14.32

 58.13 услуги за издавање на весници
 58.13.1 Печатени весници
 58.13.10 Печатени весници 4902.10

Оваа поткатегорија опфаќа:
 -весници што се издаваат најмалку четири пати седмично и 
покриваат различни теми наменети за широк круг на читатели
Оваа поткатегорија, исто така, опфаќа:
 -рекламни весници што се издаваат најмалку четири пати 
седмично

 58.13.2 Весници на интернет
 58.13.20 Весници на интернет

Оваа поткатегорија опфаќа:
 -весници што се објавуваат на интернет чија главна содржина се 
ажурира најмалку четири пати седмично во определени временски 
интервали, вообичаено на дневна основа, без оглед  дали се со 
претплата или не
 -делови од весници, како што се наслови кои се испраќаат дневно 
или почесто, преку електронска пошта
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -дигитални архиви, опфатени во 91.01.12

 58.13.3 Огласен простор во весници
 58.13.31 Огласен простор во весници, печатени

Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -огласен простор во печатени книги, опфатен во 58.11.41 
 -огласен простор во печатени списанија и периодични публикации, 
опфатен во 58.14.31 

 58.13.32 Огласен простор во весници, во електронска форма
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Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -огласен простор во книги, во електронска форма, опфатени во 
58.11.42
 -огласен простор во списанија и периодични публикации, во 
електронска форма, опфатен во 58.14.32

 58.14 услуги за издавање на списанија и периодични публикации
Оваа класа опфаќа:
 -весници, списанија и периодични публикации кои се издаваат 
помалку од четири пати седмично
Оваа класа не опфаќа:
 -весници и периодични публикации кои се издаваат најмалку 
четири пати седмично, опфатени во 58.13

 58.14.1 Печатени списанија и периодични публикации
Оваа категорија не опфаќа:
 -периодични публикации на интернет, опфатени во 58.14.20

 58.14.11 Печатени  списанија и периодични публикации од општ интерес 4902.90
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -периодични публикации кои покриваат различни теми од општ 
интерес, наменети за широк круг на читатели 
Пример: општи вести, бизнис вести, лични финансии, теми од општ 
интерес (вклучувајќи статии, слики и др.)

 58.14.12 Печатени, деловни, стручни и академски списанија и периодични 
публикации

4902.90

 58.14.19 Други печатени списанија и периодични публикации 4902.90
 58.14.2 Списанија и периодични публикации на интернет
 58.14.20 Списанија и периодични публикации на интернет

Оваа поткатегорија опфаќа:
 -обезбедување услуги на списанија и други периодични изданија 
преку интернет каде што главната содржина се ажурира помалку 
од четири пати седмично во определени временски интервали, 
вообичаено на дневна основа или месечно, без оглед  дали се на 
претплата или не
 -делови од весници, како што се наслови кои се испраќаат редовно 
преку електронска пошта
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -дигитални архиви, опфатени во 91.01.12

 58.14.3 Огласен простор во списанија и периодични публикации
 58.14.31 Огласен простор во списанија и периодични публикации, печатени 

Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -огласен простор во печатени книги, опфатен во 58.11.41 
 -огласен простор во печатени весници, опфатен во 58.13.31

 58.14.32 Огласен простор во списанија и периодични публикации, во 
електронска форма
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -огласен простор во книги, во електронска форма, опфатен во 
58.11.42
 -огласен простор во весници, во електронска форма, опфатен во 
58.13.32

 58.14.4 услуги за управување со авторски права (лиценци) на списанија и 
периодични публикации

 58.14.40 Услуги за управување со авторски права (лиценци) на списанија и 
периодични публикации

 58.19 Други услуги за издавање
 58.19.1 услуги за издавање на други печатени материјали
 58.19.11 Печатени поштенски разгледници, честитки и карти со лични 

пораки и слично
4909
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 58.19.12 Печатени слики, гравури и фотографии                                                                                                                                       
                                                                           

4911.91

 58.19.13 Печатени хартии за пресликување (декалкомании), календари                                                                                                                                        
                                             

4908 + 4910

 58.19.14 Печатени неискористени поштенски марки, таксени и слични 
марки, хартија за пресликување, чекови, банкноти, хартии од 
вредност и слични документи 

4907

 58.19.15 Печатени трговски рекламни материјали, комерцијални каталози и 
слично

4911.10

Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -печатени рекламни весници, опфатени во 58.13.10

 58.19.19 Други печатени материјали 4911.99
 58.19.2 Други содржини на интернет
 58.19.21  Содржини на интернет, за возрасни

Оваа поткатегорија опфаќа обезбедување на услуги како што се:
 -содржини за возрасни, сексуални експлицитни содржини 
објавени или емитувани преку интернет, вклучувајќи графики,  
преноси во живо, интерактивни изведби и виртуелни активности.
Плаќањето може да се врши врз основа на претплата, членарина 
или на принципот "плати и гледај" (pay-per-view)
Оваа поткатегорија не опфаќа:
-содржини за возрасни во весници, периодични публикации и 
книги, на интернет, опфатени во 58.11.30, 58.13.20, 58.14.20
-содржини за возрасни во дигитални архиви, опфатени во 91.01.12

 58.19.29 Други содржини на интернет, неспомнати на друго место
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -други содржини на интернет, како што се честитки, календари, 
репродукции на уметнички дела и др.
 -статистички и слични информацији објавени на интернет
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -хостирање на апликации и обезбедување на апликациски услуги, 
опфатено во 63.11

 58.19.3 услуги за управување со авторски права (лиценци) на други 
печатени материјали

 58.19.30 Услуги за управување со авторски права (лиценци) на други 
печатени материјали
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за управување со авторски права (лиценци) на 
репродукција, дистрибуција или инкорпорирање на уметнички 
оригинали како што се на пример, репродукција и повторно 
печатење на оригинали на уметнички дела
 -услуги за управување со авторски права (лиценци) на други 
печатени материјали како што се календари, честитки, фотографии 
и др.

 58.2 услуги за издавање на софтвер
 58.21 услуги за издавање на компјутерски игри
 58.21.1 Компјутерски игри, во пакет
 58.21.10 Компјутерски игри, во пакет 8523.49.45
 58.21.2 Компјутерски игри преземени од интернет (downloads)
 58.21.20 Компјутерски игри преземени од интернет (downloads)

Оваа поткатегорија опфаќа:
 -електронски фајлови што содржат компјутерски игри кои може да 
се преземаат и складираат во локален уред

 58.21.3 Игри на интернет
 58.21.30 Игри на интернет
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Оваа поткатегорија опфаќа:
 -обезбедување на игри наменети за играње преку интернет како, 
на пример:
  •игри со улоги (RPGs)
 -стратегиски игри
 -акциски игри
 -игри со карти
 -игри за деца
Достапот до игрите на интернет е овозможен со плаќање врз 
основа на претплата или на принципот "плати и играј"(pay-per-view)
Оваа поткатегорија не опфаќа:
-услуги за коцкање преку интернет, опфатени во 92.00.14

 58.21.4 услуги за управување со авторски права (лиценци) на користење 
на компјутерски игри

 58.21.40 Услуги за управување со авторски права (лиценци) на користење на 
компјутерски игри
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за за управување со авторски права на репродукција, 
дистрибуција или инкорпорирање на комјутерски програми, описи 
на програми и помошни материјали за компјутерски игри
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -услуги на стекнување на права и услуги за издавање, опфатено во 
оддел 58
 -стандарден софтвер (програмски пакет), опфатен во 58.2
 -ограничено право на користење за крајниот потрошувач како дел 
од софтверски пакет, опфатено во 58.2

 58.29 Други услуги за издавање  на софтвер
 58.29.1 Системски софтвер, во пакет
 58.29.11 Оперативни системи, во пакет 8523 [.29.31 + .49 (.25 +.91) + 

.51.91 + .59.91 + .80.91]
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -софтвер на ниско ниво (low-level) кој го насочува интерфејсот  
во периферниот хардвер, врши планирање на извршување на 
задачите, ја распоредува меморијата и претставува почетен 
интерфејс за корисникот, кога ниту една апликативна програма не 
е стартирана.
Ги опфаќа сите видови кориснички и мрежни оперативни системи.

 58.29.12 Мрежен софтвер, во пакет 8523..49 (.25 + .31 + .45 + .59)
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -софтвер кој се користи за контрола, набљудување, управување 
и комуницирање со оперативни системи, мрежи, мрежни услуги, 
бази на податоци, мемориски и мрежни апликации, на еден 
интегриран и координиран начин, преку мрежа од едно централно 
место.
Ги опфаќа сите видови на мрежни управувачки софтвери, серверски 
софтвери, софтвери за заштита и шифрирање, меѓусофтвери и др.

 58.29.13 Софтвер за управување со база на податоци, во пакет 8523..49 (.25 + .31 + .45 + .59)
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -збир/низа на софтверски програми кои овозможуваат 
складирање, модификување и извлекување на информации од 
определена база на податоци.
Постојат различни видови системи за управување со база на 
податоци (DBMSs), почнувајќи од мали системи за стартирање на 
компјутери, до огромни системи за стартирање на мејнфрејмови 
(централни компјутери)

 58.29.14 Софтвер за развојни алатки и програмски јазици, во пакет 8523..49 (.25 + .31 + .45 + .59)
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Оваа поткатегорија опфаќа:
 -софтвер кој се користи како помош во развојот и/или пишувањето 
на компјутерски програми
 -софтверски производи кои му помагаат на информатичарот 
проектант во проектирањето, развојот и примената на разновидни 
софтверски системи и решенија

 58.29.2 Апликациски софтвер, во пакет
 58.29.21 Апликации за општа деловна продуктивност и апликации за 

домашна употреба, во пакет
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -софтвер кој се користи во општи деловни цели за подобрување 
на продуктивноста или за домашна употреба за забава, како 
прирачник или  за образовни цели
Вклучени се office suite апликации  како што се апликации за 
обработка на текст, табеларни пресметки, едноставни бази 
на податоци; графички апликации; софтвер за управување со 
проекти, компјутерски софтвер за обуки, прирачник  за домашно 
образование и сл.

 58.29.29 Други апликациски софтвери, во пакет 8523 [.29.33 + .49 (.45 + .93) + 
.51.93 + .59.93 + .80.93]

Оваа поткатегорија опфаќа:
 -апликациски софтвер за различни индустриски гранки, т.е. 
софтвер кој е дизајниран за  извршување и/или управување со 
специфична деловна функција или процеси кои не се единствени 
за определена индустрија.
Вклучува стручен сметководствен софтвер, софтвер за управување 
со човечки ресурси, софтвер за управување на односи со клиенти, 
софтвер за географски информациски системи, софтвер за 
проектирање на веб-страница и др.
 -апликациски софтвер за вертикален пазар, т.е. софтвер кој 
извршува широк спектар на деловни функции за определена 
индустрија како што се производството, трговијата на мало, 
здравствената заштита, инженерството, угостителството и др.
 -услужни софтвери, т.е. мали комјутерски програми кои 
извршуваат многу специфични задачи како, на пример, 
програми за компресирање на фајлови, антивирусни програми, 
пребарување, фонтови, прегледувачи на фајлови, софтвер за 
препознавање на гласови (услужните софтвери се разликуваат од 
другите апликациски софтвери во однос на капацитетот, цената и 
сложеноста)
 -апликациски софтвер, неспомнат на друго место

 58.29.3 Софтвер преземен од интернет (downloads)
Оваа категорија опфаќа:
 -електронски фајлови што содржат софтвер кој може да биде  
преземен (download) од интернет и сочуван на локален уред за 
подоцнежно инсталирање 

 58.29.31 Системски софтвер преземен од интернет (downloads)
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -електронски фајлови што содржат системски софтвер кој може да 
биде  преземен (download) од интернет и сочуван на локален уред 
за подоцнежно инсталирање 

 58.29.32 Апликациски софтвер преземен од интернет (downloads)
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -електронски фајлови што содржат апликациски софтвер кој може 
да биде  преземен (download) од интернет и сочуван на локален 
уред за подоцнежно инсталирање 

 58.29.4 Софтвер на интернет
 58.29.40 Софтвер на интернет
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Оваа поткатегорија опфаќа:
 -софтвер кој е наменет за интерактивно користење на интернет
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -игри на интернет, опфатени во 58.21.30
 -преземање (download) на софтвер, опфатено во 58.29.3
 -услуги за коцкање преку интернет, опфатени во 92.00.14

 58.29.5 услуги за управување со авторски права на користење на 
компјутерски софтвер

 58.29.50 Услуги за управување со авторски права на користење на 
компјутерски софтвер
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за управување со авторски права на  репродукција, 
дистрибуција или инкорпорирање на комјутерски програми, описи 
на програми и помошни материјали за системски и апликациски 
софтвер. Овие услуги се извршуваат на различни нивоа на авторски 
права:
 -права на репродукција и дистрибуција на софтвер
 -права на користење на софтверски компоненти за создавање и 
вградување во други софтверски производи
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -ограничени права за користење за крајниот корисник како дел од 
софтверот, опфатени во 58.29.1-58.29.4

 59 уСЛугИ ЗА ПРОДуКЦИЈА НА ФИЛМОВИ, ВИДЕОФИЛМОВИ И 
ТЕЛЕВИЗИСКА ПРОгРАМА, СНИМАЊЕ НА ЗВуЧНИ ЗАПИСИ И 
МуЗИЧКО ИЗДАВАШТВО

 59.1 услуги за продукција на филмови, видеофилмови и телевизиска 
програма

 59.11 услуги за продукција на филмови, видеофилмови и телевизиска 
програма

 59.11.1 услуги за продукција на филмови, видеофилмови и телевизиска 
програма

 59.11.11 Услуги за продукција на филмови
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -продукција и реализација на филмови, вклучувајќи и цртани/
анимирани филмови, првенствено наменети за прикажување во 
кино
 -продукција и реализација на сите видови филмови (серии, 
телевизиски филмови, вклучувајќи и цртани/анимирани филмови) 
првенствено наменети за прикажување на телевизија
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -услуги за изработка на фотографии и дијапозитиви, опфатени во 
74.20

 59.11.12 Услуги за продукција на промотивни и рекламни филмови и 
видеофилмови

 59.11.13  Услуги за продукција на друга телевизиска програма
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за продукција на друга телевизиска програма во живо или 
снимена, како, на пример, „talk shows“, забавни, спортски програми 
и др.
Оваа поткатегорија не опфаќа:
-услуги за уредување и емитување на телевизиски програми, 
опфатени во 60.20.1

 59.11.2 Филмови, видеофилмови и телевизиска програма
 59.11.21 Оригинални филмови, видеофилмови и телевизиска програма

Оваа поткатегорија опфаќа:
 -оригинални филмови, видефилмови и телевизиски програми, 
произведени без договор за поседување на право на продажба (на 
пр., со целосно право на сопственост)
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Овие оригинали се произведени за продажба и се имплицитно или 
експлицитно заштитени со авторски права.

 59.11.22 Кинематографски филмови 3706
 59.11.23 Филмови и други видеосодржини на дискети, ленти или други 

физички медиуми
8523 [.29.39 + .49 (.5 + .99) + 
.51.99 + .59.99]

Оваа поткатегорија опфаќа:
 -физички медиум (CD, касети, грамофонски плочи и др., освен 
кинаматографски филмови) кои содржат видео записи
Оваа поткатегорија не опфаќа:
  -трговија на мало со DVD произведени од други, опфатена во 
47.00.64
  -оригинали записи произведени за директна продажба (на пр., со 
целосно право на сопственост), опфатени во 59.11.21
 -аудио дискови и ленти, опфатени во 59.20.3

 59.11.24 Филмови и други видеосодржини превземени од интернет 
(downloads)
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -електронски фајлови кои содржат филмови и други 
видеосодржини кои може да се преземат и складираат на локална 
уреди

 59.11.25 Пренос на видеосодржини преку интернет (streaming)
Оваа  поткатегорија опфаќа:
 -пренос на видеосодржини преку интернет 

 59.11.3 Продажба на огласен простор или време во филмови, 
видеопродукција и телевизиска програма

 59.11.30 Продажба на огласен простор или време во филмови, 
видеопродукција и телевизиска програма

 59.12 услуги кои следат после продукција на филмови, видеофилмови 
и телевизиска програма

 59.12.1 услуги кои следат после продукција на филмови, видеофилмови 
и телевизиска програма

 59.12.11 Услуги за аудио и визуелна монтажа
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -организирање и аранжирање на аудио-визуелни аспекти на 
аудиовизуелните продукции (филм, видеопродукции, дигитален 
медиум и др.), преку анализирање, оценување и селектирање на 
сцени во согласност со замисленото сценарио, користејќи опрема 
како што се уреди за гледање на дијапозитиви, проектори и уреди 
и техника за дигитална видеообработка.
Оваа поткатегорија вклучува и вметнување на избрани кадри од 
филмови и видеоархиви во нови продукции ( филм или видео)

 59.12.12 Услуги за пренос и копирање на оригинални снимки
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за пренос на аудиовизуелни продукции (филм, 
видеопродукции, дигитален медиум и др.) од еден формат во 
друг, со цел прилагодување на продукцијата на избраниот формат 
за нејзино претставување или сочувување (на пр., изготвување 
на копии бидејќи оригиналот е во влошена состојба). На пример, 
пренос на филм на лента, лента на филм, дигитален медиум 
на филм, дигитален медиум на лента, дијапозитив на видео, 
фотографии на видео и др.
 -услуги за изготвување на копии на аудио-визуелни продукции, 
освен филм, на пр., создавање на долготрајни или краткотрајни 
репродукции на аудиовизуелни дела (видеофилмови, дигитални 
медиуми и др.), за разновидни цели.
Копиите може да бидат продуцирани во различен формат, 
вклучувајќи VHS, DVD, видео преноси преку интернет и др.

 59.12.13 Услуги за корекција на бои и дигитална реставрација
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Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за корекција на бои, како што е електронското додавање, 
модифицирање или отстранување на бои од аудиовизуелни 
продукции (филм, видеопродукции, дигитален медиум и др.), 
користејќи дигитални техники
 -услуги за дигитално обновување на аудиовизуелни продукции, 
како што е одстанување на гребнатини од аудиовизуелните 
продукции (филм, видеопродукција, дигитален медиум и др.), 
преку користење на дигитални техники за да се подготви филмот за 
префрлање од еден во друг формат

 59.12.14 Услуги за визуелни ефекти
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -воведување на визуелни ефекти во аудиовизуелните продукции 
(филм, видеопродукции, дигитален медиум и др.) со примена 
на фотографска или дигитална технологија после главното 
фотографирање или снимање, како што се минијатури, оптички и 
дигитални ефекти, цртање на позадина, дуплирање, избледување 
и др.

 59.12.15 Услуги за анимирање
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -создавање на слики, апстрактни модели и слични оригинални 
композиции, со користење на различни техники, вклучувајќи и 
компјутерска анимација или исечоци од цртежи
 -анимирање на лица и предмети направени од глина

 59.12.16 Услуги за насловување, титлување и субтитлување
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за насловување, т.е. додавање на текст на аудиовизуелни 
продукции (филм, видеопродукции, дигитален медиум и др.) со 
користење на системи за генерирање на букви или или системи за 
титлување, вклучувајќи:
 •отворено насловување кое креираат  текст кој е секогаш видлив 
на екранот
 •затворено насловување кое креираат  текст кој е видлив на 
екранот само по избор на опција на корисникот
 -услуги за титлување на аудиовизуелни продукции, т.е. 
додавање на типографски и графички елементи кои служат за 
идентификување и подобрување на аудио-визуелните продукции 
(филм, видеопродукции, дигитален медиум и др.) преку текстовите, 
вклучувајќи почетни наслови, листа на соработници и зборови
 •услуги за субтитлување за аудиовизуелни продукции, 
т.е.инсертирање на текст на екранот кој го преведува дијалогот 
и насловите на оригиналните аудио-визуелни продукции (филм, 
видеопродукции, дигитален медиум и др.) на јазикот на земјата во 
која филмот или видеото се прикажуваат

 59.12.17 Услуги за монтажа и уредување на звук 
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -креирање, додавање и снимање на звучни елементи (дијалог, 
музика, звуци и тишина) на аудиовизуелни продукции (филм, 
видеопродукции, дигитален медиум и др.), на аудио лента која ги 
сихронизира аудио со визуелните елементи на продукцијата:
 •компонирање, снимање, миксување и интегрирање на 
оригинална музика и звуци на аудио лента на аудиовизуелната 
продукција
 •снимање на музика која е временски усогласена со секвенцата на 
една аудиовизуелна продукција
 •миксување и снимање на лиценцирана и од клиентот доставена 
музика и звук за интегрирање на аудио лента на аудиовизуелната 
продукција
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 •интегрирање на лиценцирана (со одобрени авторски права) 
и од клиентот доставена музика и звук на аудио лента на 
аудиовизуелната продукција и синхронизирање на звучните со 
визуелните елементи на продукцијата 
 •услуги на управување со авторски права и/или посреднички 
услуги на управување со авторски права на музика и звук во пакет 
со услугите на миксување или интегрирање

 59.12.19 Други услуги кои следат после продукција на филмови, 
видеофилмови и телевизиска програма
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -други услуги кои следат после аудиовизуелнитете продукции 
(филм, видеопродукции, дигитален медиум и др.), вклучувајќи и 
услуги за претворање на форматот, услуги за архивирање, односно 
компресирање и други

 59.13 услуги за дистрибуција на филмови, видеофилмови и 
телевизиска програма

 59.13.1 услуги за управување со авторски права  и дистрибуција на 
филмови, видеофилмови и телевизиска програма

 59.13.11 Услуги за управување со авторски права на филмови и приходи од 
нив
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за управување со авторски права на репродукција, 
дистрибуција или инкорпорирање на забавни оригинали како 
што се емитување и прикажување на оригинални филмови, 
телевизиски програми, снимени ленти, видеа 
Оваа поткатегорија не опфаќа:
-изнајмување на видеоленти и дискови, опфатено во 77.22.10

 59.13.12 Други услуги за дистрибуција на филмови, видеофилмови и 
телевизиски програми
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -давање дозвола за прикажување, емитување и давање под наем 
на аудиовизуелни продукции, кои се имплицитно или експлицитно 
заштитени со авторски права или се контролирани од сопственикот 
на авторски права, вклучувајќи играни или анимирани филмови, 
видеопродукции, дигитален медиум и др., обично наменети за 
театрите, телевизијата, домашното видео и др.
 -распределување на приходите од филмовите, видео и 
телевизиските програми, на киносали, телевизиски мрежи и 
станици и на изведувачи

 59.14 услуги за прикажување на филмови
 59.14.1 услуги за прикажување на филмови
 59.14.10 Услуги за прикажување на филмови

Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за проекција на филмови во отворени или затворени 
киносали, приватни сали или во други објекти

 59.2 услуги за снимање на звучни записи и издавање на музички 
записи

 59.20 услуги за снимање на звучни записи и издавање на музички 
записи

 59.20.1 услуги за снимање на звучни записи и снимање во живо;  
снимање на оригинални звучни записи 

 59.20.11 Услуги за снимање на звучни записи во студио
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за претворање на звуци, зборови и музика на траен 
физички формат, користејќи специјализирана техничка опрема на 
студио за снимање на звучни записи
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Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -снимање на звучни записи во живо надвор од студиото, како што 
е во концертни сали, стадиони, конгресни центри, опфатено во 
59.20.12
 -обезбедување на студио или опрема за снимање на звучни 
записи, каде што клиентот сам обезбедува техничари и оператори 
за опремата, опфатено во  77.39.19

 59.20.12 Услуги за снимање во живо
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -сите видови услуги за снимање во живо, што се вршат на самото 
место, како што се состаноци, семинари, седници, концерти и др.
 -услуги на радиопрограма во живо, реализирана во студио за 
снимање на звучни записи
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -понатамошна обработка на звучни записи, што се врши во студио, 
опфатена во 59.20.11

 59.20.13 Снимање на оригинални звучни записи 
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -снимање на оригинални записи на звуци, зборови и музика, 
претворени во дигитална или аналогна форма
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -оригинални радиопрограми, опфатени во 59.20.22

 59.20.2 услуги за продукција на радиопрограма; оригинални 
радиопрограми

 59.20.21 Услуги за продукција на радиопрограма
 59.20.22 Оригинални радиопрограми

Оваа поткатегорија опфаќа:
 -радиопрограми заштитени со авторски права, произведени без 
договор за поседување на право на продажба (односно со целосно 
право на сопственост)
Овие оригинали се произведени за продажба која е имплицитно 
или експлицитно заштитена со авторски права

 59.20.3 услуги за издавање на музички дела (записи)
Оваа категорија не опфаќа:
 -продажба на мало на печатена музика, прозведена од други, 
опфатена во  47.00.58
 -управување со авторски права на печатење или копирање на 
музички композиции, опфатено во 59.20.40

 59.20.31 Печатени музички дела 4904
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -музички композиции во печатена форма. Вклучено е и печатењето 
на сопствени композиции и на тие за кои издавачот има добиено 
авторски права
Печатените композиции се дистрибуираат во форма на музички 
изданија, партитури или книги од трговците на големо и мало до 
крајниот потрошувач

 59.20.32 Електронски музички записи
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -музички композиции во електронска форма

 59.20.33 Музички дела на дискети, ленти и други физички медиуми 8523 [.49.3 + .80.99]
 59.20.34 Други аудиодискети и ленти 8523 [.49.3 + .80.99]

Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -аудиокниги и ленти, опфатени во 58.11.20

 59.20.35 Музика преземена од интернет (downloads)
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -електронски фајлови кои содржат музички аудиозаписи кои 
можат да бидат преземени и складирани на локален уред
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 59.20.36 Пренос на музика преку интернет (streaming)
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -пренос на аудио податоци преку интернет 

 59.20.4 услуги за управување со авторски права на користење на 
акустични оригинали

 59.20.40 Услуги за управување со авторски права на користење на акустични 
оригинали
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за управување со авторски права на репродукција, 
дистрибуција или инкорпорирање на музички оригинали како што 
се звучни записи, снимени ленти и нови неизменети изданија
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -изнајмување на музички CD, DVD и ленти, опфатено во 77.22.10

 60 уСЛугИ ЗА ЕМИТуВАЊЕ НА ПРОгРАМА
 60.1 услуги за емитување на радиопрограма
 60.10 услуги за емитување на радиопрограма
 60.10.1 услуги за емитување на радиопрограма; емитување на 

оригинална програма
 60.10.11 Услуги за емитување на радиопрограма

Оваа поткатегорија опфаќа:
 -селектирање, распоред по часови и емитување на радиопрограма
 -комбинирани услуги на продукција на програма и нејзино 
емитување
Оваа поткатегорија не опфаќа:
-продукција на радиопрограма, опфатена во 59.20.21

 60.10.12 Услуги за емитување на оригинална радиопрограма
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -оригинални радио содржини заштитени како интелектуална 
сопственост и продуцирани за емитување

 60.10.2 Програми на радиоканали
 60.10.20 Програми на радиоканали

Оваа поткатегорија опфаќа:
 -составување на радио програма и емитување како дел од 
дневниот распоред на станиците, за дистрибуција од страна на 
други

 60.10.3 Продажба на време за радиореклами
 60.10.30 Продажба на време за радиореклами
 60.2 услуги за емитување на телевизиска програма; емитување на 

оригинална програма
 60.20 услуги за емитување на телевизиска програма; емитување на 

оригинална програма
 60.20.1 услуги за емитување на телевизиска програма

Оваа категорија не опфаќа:
-услуги за продукција на програмски елементи кои не се поврзани 
со емитување, опфатени во 59.11.1
-услуги на дистрибуција на телевизиска програма, без 
програмирање, опфатени во оддел 61

 60.20.11 Услуги за емитување на линеарна телевизиска програма
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -селектирање на програмата, распоред по часови (со уредничка 
одговорност) и емитување на линеарни аудиовизуелни медиски 
услуги кои се доставуваат преку електронска комуникациска мрежа 
 -продукција на комбинирана програма, селектирање на 
програмата, распоред по часови (со уредничка одговорност), 
линеарни аудиовизуелни медиски услуги кои се доставуваат преку 
електронска комуникациска мрежа 
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 -составување на телевизиска програма и емитување како дел од 
дневниот распоред на каналите, за дистрибуција од страна на 
други
Оваа поткатегорија не опфаќа:
-услуги на дистрибуција на телевизиска програма, без 
програмирање, опфатени во оддел 61

 60.20.12 Интернетски услуги за видеа по нарачка 
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -селектирање, распоред по часови (со уредничка одговорност) и 
емитување на услуги за видеа по нарачка кои се доставуваат преку 
отворен интернет

 60.20.13 Други услуги за видеа по нарачка 
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -селектирање, распоред по часови (со уредничка одговорност) и 
емитување на услуги за видеа по нарачка кои се доставуваат на 
друг начин, освен преку отворен интернет

 60.20.2 Емитување на оригинална телевизиска програма
 60.20.20 Емитување на оригинална телевизиска програма

Оваа поткатегорија опфаќа:
 -оригинални телевизиски содржини заштитени како интелектуална 
сопственост, произведени за емитување

 60.20.3 Продажба на време за реклами на телевизија
 60.20.30 Продажба на време за реклами на телевизија

61 ТЕЛЕКОМуНИКАЦИСКИ уСЛугИ 
 61.1 услуги за жичани телекомуникации
 61.10 услуги за жичани телекомуникации
 61.10.1 услуги за пренос на податоци и пораки

61.10.11 Услуги за фиксна телефонија, пристап и употреба
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -обезбедување на пристап и користење на јавна телефонска мрежа 
за пренос и поврзување на глас, податоци и видео од фиксната 
местоположба на клиентот или од јавни или други телефонски 
апарати кои работат со уфрлање на метални пари (монети) или 
картички
 -влезна и излезна телефонија до и од национални и меѓународни 
дестинации
 -повикувачки можности/опции во рамките на телефонските 
повици во пакет со услугите за пристап
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -обезбедување на повикувачки можности/опции во рамките на 
телефонските повици за фиксната телефонија за одреден надомест 
(такса), опфатени во 61.10.12
 -обезбедување на услуги на приватна фиксна телефонска линија, 
опфатени во 61.10.13
 -обезбедување на локални линии за врска со други провајдери на 
жичани телекомуникациски услуги, опфатени во 61.10.20
 -изнајмување на терминална опрема, опфатено во 77.39.14

 61.10.12 Услуги за фиксна телефонија во својство на повикување
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги на управување со телефонските повици од фиксната 
местоположба на клиентот за надомест (такса) различен од 
надоместокот за пристап
Оваа услуга е овозможена преку поврзување на специјализиран 
софтвер и апликации на бази на податоци со телекомуникациски 
мрежи. Вклучени се можности/опции како:
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 •повик на чекање, проследување на повик, идентификација на 
повикувачот, троен повик (конференциска врска помеѓу тројца 
корисници),прикажување на повикот на екран, повратен повик, 
скриен повик, блокирање на повик, автоматско враќање на повик, 
одговарање на повик, гласовна пошта и гласовно мени

 61.10.13 Услуги на приватни мрежи за жичани телекомуникациски системи
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -обезбедување на жичани телекомуникациски врски меѓу 
специфични точки за ексклузивно право на користење од страна на 
клиентот
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -обезбедување на приватни врски од страна на 
телекомуникацискиот оператор до провајдерот на жичани 
телекомуникациски услуги, опфатени во 61.10.20

 61.10.2 услуги за пренос за жичани телекомуникации
 61.10.20 Услуги за пренос за жичани телекомуникации

Оваа поткатегорија опфаќа:
 -обезбедување на жичана телекомуникациска опрема, за 
започнување, завршување или пренос на телефонски повици, од 
страна на телекомуникацискиот оператор кој ја поседува  на друг 
провајдер на телекомуникациски услуги
 -наплата за меѓусебно поврзување, воспоставување или 
прекинување на национални или меѓународни повици
 -наплата на меѓуградски  повици од јавни телефони или во 
локалната мрежа на други оператори
 -наплата за заедничко користење на капацитети како што се 
столбови (бандери)
 -наплата за ексклузивно право на користење на линии
Оваа поткатегорија не опфаќа:
-пренос на жичан интернет сообраќај од еден провајдер до друг, 
опфатен во 61.10.41

 61.10.3 услуги за пренос на податоци преку жичана телекомуникациска 
мрежа

 61.10.30 Услуги за пренос на податоци преку жичана телекомуникациска 
мрежа
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -обезбедување на пристап до жичаните капацитети и услуги 
специјално дизајнирани за ефикасно пренесување на податоци врз 
основа на принципот "плати според користењето"
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -обезбедување на жичани телекомуникациски врски помеѓу 
назначени точки за ексклузивно право на користење од страна на 
клиентот, опфатено во 61.10.13

 61.10.4 Интернет-услуги  преку жичана телекомуникациска мрежа
 61.10.41 Услуги на интернет јадрена мрежа

Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги на пренос на интернет сообраќајот од еден провајдер 
до друг (во индустријата познати како "peering" или наплата за 
пренос)

 61.10.42 Услуги на теснопојасен  интернет-пристап преку жичана мрежа
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -обезбедување на директна жичана интернет конекција со брзина 
до 256 Kpbs. Провајдерите на интернет услуги може да обезбедат 
бесплатни услуги заедно со интернет пристапот, како што е 
електронска пошта, простор за веб-страница на корисникот, алатки 
за едноставен дизајн на веб-страница, „chat“ и техничка подршка
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Овие услуги, исто така, може да вклучуваат и далечински пристап 
или друг вид на интернет пристап, меѓународен роаминг, 
дополнително електронско поштенско сандаче и нив корисникот ги 
плаќа дополнително

 61.10.43 Услуги на широкопојасен  интернет-пристап преку жичана мрежа
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -обезбедување на директна жичана интернет врска со брзина 
од 256 Kpbs и повеќе. Провајдерите на интернет услуги може да 
обезбедат бесплатни услуги заедно со интернет пристапот, како 
што е електронска пошта, простор за веб-страница на корисникот, 
алатки за едноставен дизајн на веб-страница, „chat“ и техничка 
подршка
Овие услуги, исто така, може да вклучуваат и далечински пристап 
или друг вид на интернет пристап, меѓународен роаминг, 
дополнително електронско поштенско сандаче и нив корисникот ги 
плаќа дополнително

 61.10.49 Други интернет-услуги преку жичани телекомуникации
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -обезбедување на жичани телекомуникациски услуги преку 
интернет, но не и интернет пристапот
Вклучени се услуги како што се факс, телефонија, аудио и 
видеоконференциски врски преку интернет

 61.10.5 услуги за дистрибуција на програма на домаќинствата преку 
жичана инфраструктура

 61.10.51 Услуги за дистрибуција на програма на домаќинствата преку 
жичана инфраструктура, основен програмски пакет
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -обезбедување на пристап на претплатникот до основната палета 
на програмски услуги преку жичана инфраструктура, вообичаено 
врз основа на месечна такса
Овој пакет содржи минимален број на канали расположливи на 
претплатникот, кои се точно определени од кабелскиот операторот 
и кој корисникот мора да го купи за да може да добие повисок 
програмски пакет. Тука се вклучени и трошоците за почетна 
конекција или за повторна конекција во мрежата.

 61.10.52 Услуги за дистрибуција на програма на домаќинствата преку 
жичана инфраструктура, програмски пакет по избор
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -обезбедување на претплатникот со програмски услуги преку 
жичана инфраструктура, како дополнение на тие што се вклучени 
во основниот пакет, за посебна дополнителна такса како додаток на 
основната месечна такса.
Овие програмски услуги може да се обезбедат во пакет и тие се 
определени од кабелскиот оператор или од претплатникот

 61.10.53 Услуги за дистрибуција на програма на домаќинствата преку 
жичана инфраструктура, плати и гледај (pay-per-view)
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -обезбедување на можности на претплатникот да гледа 
специфични програми (филмови или настани) од неговиот дом 
преку жичана инфраструктура, за посебна дополнителна такса 
како додаток на месечна такса за основниот или дополнителниот 
програмски пакет

 61.2 услуги за безжични телекомуникации
 61.20 услуги за безжични телекомуникации
 61.20.1 Мобилни телекомуникациски услуги  и услуги на приватни мрежи 

за безжични телекомуникациски системи
 61.20.11 Услуги на приватни мрежи за безжични телекомуникациски 

системи
Оваа поткатегорија опфаќа:
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 -обезбедување на безжични телекомуникациски врски меѓу 
специфични точки за ексклузивно право на користење од страна на 
клиентот
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -обезбедување на приватни врски од страна на бежичниот 
телекомуникацискиот оператор, опфатени во 61.20.20

 61.20.12 Мобилни говорни услуги
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -обезбедување на пристап и користење на комутациона или 
некомутациона мрежа за пренос на глас со користење на преносни 
рачни сетови или уреди како што се мобилни телефони, сателитски 
телефони, смарт телефони и слични уреди
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -обезбедување на безжични телекомуникациски врски меѓу 
специфични точки за ексклузивно право на користење од страна на 
клиентот, опфатено во 61.20.11
 -услуги кои се обезбедуваат со помош на безжична 
телекомуникациска опрема, како што се воспоставување, 
завршување или пренос на телефонски повици за друг провајдер 
на телекомуникациски услуги, опфатени во 61.20.20
 -обезбедување на пристап до безжични капацитети и услуги 
специјално дизајнирани за ефикасен пренос на податоци на база 
"плати според користењето", опфатено во 61.20.30
 -обезбедување на безжични телекомуникациски услуги 
компатибилни со преносни рачни уреди или слични уреди, 
опфатени во 61.20.4  

 61.20.13 Мобилни услуги на испраќање на текстуални содржини
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -обезбедување пристап до SMS услуги (услуги за кратки пораки) за 
испраќање и примање на пораки на безжични телефони, мобилни 
телефони, смарт телефони и слични уреди
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -обезбедување на MMS услуги (услуги за мултимедијални пораки),  
опфатени во 61.20.14

 61.20.14 Мобилни услуги за податоци, освен услуги на испраќање на 
текстуални содржини 
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -обезбедување на пристап до мобилните мрежи на податоци за 
мобилни телефони, смарт телефони, таблети и слични уреди за 
испраќање и примање на податоци (освен говор или текст)
Оваа поткатегорија, исто така, опфаќа:
 -обезбедување на MMS услуги (услуги за мултимедијални пораки)
Оваа поткатегорија не опфаќа:
  -обезбедување на мобилни говорни комуникациски услуги, 
опфатени во 61.20.12
 -обезбедување на  SMS услуги (услуги за кратки пораки), опфатени 
во 61.20.13

 61.20.2 услуги за пренос за безжични телекомуникации
 61.20.20 Услуги за пренос за безжични телекомуникации

Оваа поткатегорија опфаќа:
 -обезбедување, од страна на телекомуникацискиот оператор на 
безжични капацитети, на воспоставување, завршување или пренос 
на телефонски повици за друг провајдер на телекомуникациски 
услуги
 -наплата за меѓусебно поврзување, воспоставување или 
завршување на национални или меѓународни повици
 -наплата на операторите на меѓуградскиот сообраќај за повици од 
јавни телефони или во локалната мрежа на други оператори
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 -наплата за заедничко користење на капацитети како што се 
столбови (бандери)
 -наплата за право на ексклузивно користење на линии
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -пренос на безжичен интернет сообраќај од еден провајдер до 
друг, опфатен во 61.20.4

 61.20.3 услуги за пренос на податоци преку безжична телекомуникациска 
мрежа

 61.20.30 Услуги за пренос на податоци преку безжична телекомуникациска 
мрежа
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -обезбедување на пристап до безжичните капацитети и услуги 
специјално дизајнирани за ефикасно пренесување на податоци на 
база "плати според користењето"
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -обезбедување на безжични телекомуникациски врски помеѓу 
назначени точки за ексклузивно право на користење од страна на 
клиентот, опфатено во 61.20.11

 61.20.4 Интернет-услуги преку бежична телекомуникациска мрежа
 61.20.41 Услуги за теснопојасен интернет-пристап преку безжична мрежа

Оваа поткатегорија опфаќа:
 -обезбедување на директна безжична интернет конекција со 
брзина до 256 Kbps. Провајдерите на интернет услуги може да 
обезбедат бесплатни услуги заедно со интернет пристапот, како 
што е електронска пошта, простор за веб-страница на корисникот, 
алатки за едноставен дизајн на веб-страница, „chat“ и техничка 
подршка
Овие услуги, исто така, може да вклучуваат и далечински пристап 
или друг вид на интернет пристап, и пакет за надградба како што 
е меѓународен роаминг, дополнително електронско поштенско 
сандаче и нив корисникот ги плаќа дополнително.

 61.20.42 Услуги за широкопојасен интернет-пристап преку безжична мрежа
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -обезбедување на директна безжична интернет врска со брзина 
од 256 Kpbs и повеќе. Провајдерите на интернет услуги може да 
обезбедат бесплатни услуги заедно со интернет пристапот, како 
што е електронска пошта, простор за веб-страница на корисникот, 
алатки за едноставен дизајн на веб-страница, „chat“ и техничка 
подршка
Овие услуги, исто така, може да вклучуваат и далечински пристап 
или друг вид на интернет пристап, и пакет за надградба како што 
е меѓународен роаминг, дополнително електронско поштенско 
сандаче и нив корисникот ги плаќа дополнително.

 61.20.49 Други интернет-услуги преку безжични телекомуникации
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -обезбедување на безжични телекомуникациски услуги преку 
интернет различни од интернет пристапот
Вклучени се услуги како што се факс, телефонија, аудио и 
видеоконференциски врски преку интернет

 61.20.5 услуги за дистрибуција на  програма за домаќинствата преку 
безжична мрежа

 61.20.50 Услуги за дистрибуција на  програма за домаќинствата преку 
безжична мрежа
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 61.3 услуги за сателитски телекомуникации
 61.30 услуги за сателитски телекомуникации
 61.30.1 услуги за сателитски телекомуникации , освен услуги за 

дистрибуција на програма за домаќинствата преку сателит
Оваа категорија не опфаќа:
 -услуги за дистрибуција на програма за домаќинствата преку 
сателит, опфатени во 61.30.20

 61.30.10 Услуги за сателитски телекомуникации , освен услуги за 
дистрибуција на програма за домаќинствата преку сателит
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -користење, одржување и обезбедување на пристап до 
капацитетите за пренос на глас, податоци, текст, звуци и 
видеозаписи, користејќи сателитска телекомуникациска 
инфраструктура
Оваа поткатегорија, исто така, опфаќа:
 -обезбедување на интернет пристап од страна на операторот на 
сателитската инфраструктура
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -услуги за дистрибуција на програма за домаќинствата преку 
сателит, опфатени во 61.30.20

 61.30.2 услуги за дистрибуција на програми за домаќинствата преку 
сателит

 61.30.20 Услуги за дистрибуција на програми за домаќинствата преку 
сателит
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -обезбедување на пристап на претплатникот до основната палета 
на програмски услуги преку сателит, вообичаено за месечна такса. 
Овој пакет содржи минимален број на канали расположливи 
на претплатникот кои се точно определени од сателитскиот 
операторот и кои корисникот мора да ги купи за да може да 
добие повисок програмски пакет. Тука се вклучени и трошоците за 
првична конеција или за повторна конекција во мрежата.
 -обезбедување на претплатникот со програмски услуги преку 
сателит, како дополнение на тие што се вклучени во основниот 
пакет, за посебна дополнителна такса како додаток на основната 
месечна такса. Овие програмски услуги може да се обезбедат во 
пакет и тие се определени од кабелскиот, сателитскиот или MDS 
операторот, во пакет кој го определува претплатникот или по 
нарачка.
 -обезбедување на можност  претплатникот да гледа посебни 
програми (филмови или настани) од неговиот  дом преку сателит 
за посебна дополнителна такса како додаток на месечна такса за 
основниот или дополнителниот програмски пакет

 61.9 Други телекомуникациски услуги
 61.90 Други телекомуникациски услуги
 61.90.1 Други телекомуникациски услуги
 61.90.10 Други телекомуникациски услуги

Оваа поткатегорија опфаќа:
 -обезбедување на специјализирани телекомуникациски 
апликации, како сателитско следење, комуникациска телеметрија 
(техника за мерење на растојание) и работа на радарски станици
 -работење на сателитските терминални станици и придружната 
опрема која е оперативно поврзана со еден или повеќе 
земјани комуникациски системи со можност за пренесување на 
телекомуникациите до, или примање на телекомуникации од 
сателитските системи
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 -обезбедување на интернет пристап преку мрежите помеѓу 
клиентот и провајдерот (ISP) на интернет услугите кои не се во 
сопственост или под контрола на интернет провајдерот (ISP), како 
што е dial-up интернет пристап (преку обичен телефон) итн.
 -обезбедување на телефонски и интернет пристап во објекти 
отворени за јавност
-обезбедување на телекомуникациски услуги преку постоечките 
телекомуникациски врски: 
 •VOIP услуги (Voice Over Internet Protocol) -разговори преку 
интернет
 -обезбедување на мрежен капацитет без обезбедување на 
дополнителни услуги
-обезбедување на телекомуникациски услуги, неспомнати на друго 
место, како телеграф, телекс и аудиоконференциски услуги ,"со 
премостување"

 62 уСЛугИ ЗА КОМПЈуТЕРСКО ПРОгРАМИРАЊЕ, КОНСуЛТАЦИИ И 
СЛИЧНИ уСЛугИ

 62.0 услуги за компјутерско програмирање, консултации и слични 
услуги

 62.01 услуги за компјутерско програмирање
 62.01.1 услуги за ИТ дизајнирање и развој
 62.01.11 Услуги за ИТ дизајнирање и развој на апликации

Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги на дизајнирање на структурата и/или пишување на 
компјутерски код, вклучувајќи и ажурирања и дополненија кои се 
неопходни за креирање и/или примена на софтверска апликација, 
како:
 •дизајнирање на структурата и содржината на веб-страницата 
и/или пишување на компјутерски код неопходен за креирање и 
примена на веб-страницата
 •дизајнирање на структурата и содржината на базата на податоци 
и/или пишување на компјутерски код, неопходни за креирање и 
примена на базата на податоци (складиште на податоци)
•дизајнирање на структурата и пишување на компјутерски 
код, неопходни за дизајнирање и развивање на кориснички 
прилагодени софтверски апликации,  поинакво од програмирање 
на веб-страници, бази на податоци или интегриран софтверски 
пакет
•прилагодување и интегрирање кон потребите на корисникот, 
преработување (модификување, конфигурирање и др.) и 
инсталирање на постоечка апликација на начин да биде 
функционална во рамките на информатичкиот систем на 
корисникот
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -договори за услуги каде што дизајнот и усовршувањето на веб-
страницата одат во пакет со нејзиното хостирање, опфатени во 
63.11.13
 -договори за услуги каде што дизајнот и развојот на апликацијата 
одат во пакет со тековното хостирање и управување со 
апликацијата, опфатени во 63.11.19
 -договорни услуги каде што дизајнот и развојот на базата на 
податоци одат во пакет со тековното управувањето со складиштето 
на  податоци, опфатени во 63.11.19

 62.01.12 Услуги  на ИТ дизајнирање и развој на компјутерски мрежи и 
системи
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -дизајнирање, развој и примена на мрежи за потребите на 
корисниците како интранет, екстранет и приватни виртуелни мрежи
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 -услуги на дизајнирање и развој на заштита на мрежата, односно 
дизајнирање, развој и примена на софтвер, хардвер и процедури 
за контрола на пристапот до податоци и програми како и за 
овозможување на сигурна размена на информации преку мрежа
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -договори за услуги кои се во пакет со тековното управување со 
мрежата на клиентот, опфатени во 62.03.12

 62.01.2 Оригинални програми (софтвери)
Оваа категорија опфаќа:
 -оригинали заштитени со право на интелектуална сопственост, 
произведени без договор за поседување на право на продажба 
(односно со целосно право на сопственост)
 -права на интелектуална сопственост  за продажба кои се 
имплицитно или експлицитно  заштитени со авторски права (на пр., 
компјутерски софтвер)
Оваа категорија не опфаќа:
 -софтвер произведен по договор за други, опфатен во 62.01.11
 -услуги во трговија на големо и во трговија на мало со софтвери, 
опфатени во 46.14.11, 46.51.10, 47.00.31

 62.01.21 Оригинални програми (софтвери) за компјутерски игри
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -оригинали заштитени со право на интелектуална сопственост, 
произведени без договор за поседување на право на продажба 
(односно со целосно право на сопственост)
 -права на интелектуална сопственост  за продажба кои се 
имплицитно или експлицитно  заштитени со авторски права (на пр., 
компјутерски софтвер)

 62.01.29 Други оригинални програми (софтвери)
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -оригинали заштитени со право на интелектуална сопственост, 
произведени без договор за поседување на право на продажба 
(односно со целосно право на сопственост)
 -права на интелектуална сопственост  за продажба кои се 
имплицитно или експлицитно  заштитени со авторски права (на пр., 
компјутерски софтвер)

 62.02 Компјутерски консултантски услуги
Оваа класа не опфаќа:
 -договорни услуги каде советувањето оди во пакет со дизајнот 
и развојот на ИТ решенијата (веб-страница, база на податоци, 
посебни апликации, мрежа итн.), опфатени во 62.01.1
 -советување кое се однесува на деловната стратегија, како што 
е советување во врска со развојот на стратегијата за електронска 
трговија, опфатено во 70.22.11

 62.02.1 услуги за консултации за хардвер
 62.02.10 Услуги за консултации за хардвер

Оваа поткатегорија опфаќа:
 -обезбедување на совети или експертско мислење од областа на 
информатичката технологија, кои се однесуваат на хардверот, како 
што е советување за хардверските потреби и набавки
 -обезбедување на стручна експертиза на хардверот
 -комбинирани услуги на процена на компјутерските потреби на 
организацијата, советување за набавка на хардвер и софтвер, 
развој на системот на спецификација (технички потреби) и 
инсталирање на нов систем
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 -услуги на интегрирање на компјутерските системи, односно 
анализа на постоечкиот компјутерски систем на клиентот, 
сегашните и идните компјутерски потреби, набавка на нова 
опрема и софтвер и интегрирање на новите и старите системски 
компоненти за создавање на нов интегриран систем

 62.02.2 услуги за консултации за системи и софтвер
 62.02.20 Услуги за консултации за системи и софтвер

Оваа поткатегорија опфаќа:
 -обезбедување на совети или експертско мислење од областа на 
информатичката технологија, кои се однесуваат на информатичките 
системи и софтверот, како:
 •советување за софтверските потреби и набавки
 •сигурност на системите

 62.02.3 услуги за ИТ техничка поддршка
 62.02.30 Услуги за ИТ техничка поддршка

Оваа поткатегорија опфаќа обезбедување на техничка експертиза 
за решавање на проблемите на клиентот при користење на 
софтверот, хардверот или на целиот компјутерски систем како:
 -обезбедување помош на клиентот во користењето или во 
решавање на проблеми со софтверот
 -услуги за подобрување на квалитетот на компјутерската техника 
(надградба)
 -обезбедување помош на клиентот во користењето или во 
решавање на проблеми со хардверот, вклучувајќи и рутинско 
тестирање и чистење и ремонт на ИТ опремата
 -техничка помош при префрлањето на компјутерскиот систем на 
клиентот на нова локација
 -обезбедување помош на клиентот во користењето или во 
решавање на проблеми поврзани со хардверот и софтвер во 
комбинација
 -обезбедување на техничка експертиза за решавање на 
специфичните проблеми на клиентот при користењето на 
компјутерскиот систем, како што се услугите на следење на 
промените или процена на компјутерските операции без 
советување или друга помош, вклучувајќи го и следењето на 
промените, проценувањето и документирањето на компонентите, 
можностите, перформансите или заштитата на серверот, мрежата 
или процесот
Оваа поткатегорија не опфаќа:
-услуги за отстранување на компјутерска хаварија, опфатени во 
62.09.20

 62.03 услуги за управување со компјутерска опрема
 62.03.1 услуги за управување со компјутерска опрема

Оваа категорија опфаќа услуги на управување и мониторинг 
(надгледување, контрола и проверка) на информатичката 
инфраструктура на клиентот, вклучувајќи  хардвер, софтвер и 
мрежа

 62.03.11 Услуги за управување со компјутерска мрежа
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги на управување и  мониторинг (надгледување, контрола 
и проверка) на комуникациската мрежа и хардверот за 
утврдување на проблемите во мрежата и прибирање информации 
за капацитетите и користењето со цел раководење и фино 
подесување на мрежниот сообраќај
Овие услуги вклучуваат и далечинско управување со сигурносниот 
систем или обезбедување услуги кои се однесуваат на сигурноста 
на системот

 62.03.12 Услуги за управување со компјутерски системи
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Оваа поткатегорија опфаќа:
 -обезбедување на тековно управување и опслужување на 
компјутерскиот систем на корисникот

 62.09 Други услуги во врска со информатичка технологија и компјутери
 62.09.1 услуги за инсталирање на компјутери и периферна опрема
 62.09.10 Услуги за инсталирање на компјутери и периферна опрема

Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -услуги на инсталирање на централен компјутер, опфатени во 
33.20.39

 62.09.2 Други услуги во врска со информатичка технологија и компјутери, 
неспомнати на друго место

 62.09.20 Други услуги во врска со информатичка технологија и компјутери, 
неспомнати на друго место
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за обновување на податоци, односно повторно добивање 
на податоците на корисникот од оштетениот или од нестабилниот 
хард  диск или од складиштето на податоци, или обезбедување на 
сигурна компјутерска опрема и дупликат на софтвер на одвоени 
локации што ќе му овозможи на корисникот да го пресели 
редовниот персонал за да се продолжат и одржат вообичаените 
компјутерски операции во случај на елементарни непогоди како 
пожар или поплава
 -услуги за инсталирање на софтвер
 -други услуги на техничка поддршка на информациски технологии, 
неспомнати на друго место
Оваа поткатегорија не опфаќа:
-услуги за програмирање на компјутери, опфатени во 62.01.1
-консултативни ИТ услуги, опфатени во 62.02
-услуги за обработка на податоци и хостирање, опфатени во 63.11.1

 63 ИНФОРМАТИЧКИ уСЛугИ
 63.1 услуги за обработка на податоци, хостирање и слични услуги;  

web-портали
 63.11 услуги за обработка на податоци, хостирање и слични услуги
 63.11.1 Обработка на податоци, хостирање, изработка на апликации и 

други услуги поврзани со инфраструктурната ИТ
 63.11.11 Услуги за обработка на податоци

Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за комплетна обработка на податоци и специјални 
извештаи подготвени од податоците набавени од корисникот или 
обезбедување на услуги за автоматска обработка на податоци 
и внес на податоци, вклучувајќи и услуги за работа на базата на 
податоци

 63.11.12 Услуги за интернет хостирање
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -обезбедување на инфраструктура за хостирање на веб-страницата 
и поврзаните фајлови на корисникот на место кое обезбедува брза, 
сигурна конекција со интернет, која може да биде:
 •ограничена за складирање-меморирање на еден сервер, во 
поделен или доделен капацитет, без услуги за управување или 
интегрирање на софтверски апликации (корисникот е одговорен за 
софтверот хостиран на серверот, а гаранциите за нивото на услуга 
се стандаризирани и просторно ограничени)
 •пакет-услуги кој содржи хостирање и управување со веб-
страницата и соодветните апликации
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Важна карактеристика на оваа услуга е гарантирањето на 
безбедноста и доверливоста на страницата и на интернет врските 
кои дозволуваат брзо мерење на примените варијации во интернет 
сообраќајот. Консултирањето, прилагодувањето и системската 
интеграција често се  дел од овој пакет. Апликациите често се 
поврзани со електронска трговија и даваат можност за on-line 
складирање на производи, куповни листи и каталози со совети 
и комплексен опис, како обработка на порачки, извршување на 
порачки, доставување на порачка, фактурирање, обработка на 
трансакции, управување  
на односите со корисниците, услуги на интегририрање и 
мигрирање на  
складираните податоци

 63.11.13 Услуги за изработка на апликации
Оваа поткатегорија опфаќа:
-обезбедување на изнајмени софтверски апликации од 
централизирана, хостирана и управувана информатичка средина:
 •со интегрирање во системот и структурата на корисникот 
(консултирањето, прилагодувањето и системската интеграција 
често се во пакет со хостирањето и управувањето со апликацијата)
 •каде изнајмената апликација не е прилагодена и интегрирана 
со другите апликации на корисникот (пристапот до апликацијата е 
обично преку  Word Wide Web. Вообичаен пример е софтверската 
апликација на службите) 

 63.11.19 Други услуги за хостирање и други услуги поврзани со 
инфраструктурната ИТ 
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги на колокација, односно обезбедување на просторна 
рамка внатре во осигурените капацитети за поставување на 
сервери и платформи на претпријатието. Оваа услуга вклучува 
простор за хардверот и софтверот на корисникот, конекција со 
интернет и други комуникациски мрежи и постојан  мониторинг 
(надгледување, контрола и проверка) на серверот. Корисникот е 
одговорен за управување со оперативниот систем, хардверот и 
софтверот.
 -услуги за меморирање на податоци, односно услуги за 
управување или администратирање на складиштето и  "back-up"  
управување со податоците, како "back-up" услуги на далечина, 
меморирање или управување со хиерархиската меморија 
(миграција на податоци)
 -услуги за управување со податоци, односно тековно управување 
и администратирање на податоци како организационен ресурс 
(услугите може да вклучуваат моделирање, мобилизирање, 
рационализирање, извлекување на податоци и системска 
архитектура)
  -услуги на видео и аудио streaming, односно испраќање на аудио 
и видео податоци преку интернет или обезбедување на услуги 
поврзани со складирање, производство (вклучувајќи и кодирање) и 
подршка на  видео и аудио streaming преку интернет
 -други информатички услуги на хостирање и обезбедување 
на инфраструктура како што се хостирање на апликации на 
корисникот, обработка на податоци на корисникот и користење на 
компјутерот од страна на повеќе корисници

 63.11.2 Огласен простор или време на интернет
 63.11.20 Огласен простор или време на интернет

Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -огласен простор во електонски книги, весници, списанија и 
периодични публикации, опфатен во 58.11.42, 58.13.32, 58.14.32
 -интернетски огласен простор на веб-портали, опфатен во 63.12.20
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 63.12 Содржина на веб-портали
 63.12.1 Содржина на веб-портали
 63.12.10 Содржина на веб-портали

Оваа поткатегорија опфаќа:
 -содржина на веб-портали за пребарување, односно широка база 
на податоци на интернет адреси и содржини во лесно пребарлив 
формат
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -именици и списоци на адреси, публикувани на интернет, 
опфатени во 58.12.20

 63.12.2 Интернетски огласен простор на веб-портали
 63.12.20 Интернетски огласен простор на веб-портали

Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -огласен простор или време на интернет, опфатен во 63.11.20

 63.9 Други информативни услуги
 63.91 услуги на новинарски агенции
 63.91.1 услуги на новинарски агенции

Оваа категорија не опфаќа:
 -услуги на независни фоторепортери, опфатени во 74.20.2
 -услуги на независни новинари, опфатени во 90.03.11

 63.91.11 Услуги на новинарски агенции за весници и периодични 
публикации
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за собирање, истражување и доставување на новости во 
форма на ракописи или слики во печатени медиуми како што се 
весници, периодични публикации и книги

 63.91.12 Услуги на новинарски агенции за аудио и видеомедиуми
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за собирање, истражување и доставување на новости 
(ракописи, фотографии, слики), на радио и телевизиски станици и 
на филмски компании

 63.99 Други информативни услуги, неспомнати на друго место
 63.99.1 Други информативни услуги, неспомнати на друго место
 63.99.10 Други информативни услуги, неспомнати на друго место

Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за пребарување на информации со надомест или врз 
основа на договор
 -услуги за собирање на новински исечоци и сл.
 -услуги за собирање на факти и информации, поинакви од тие во 
адресните списоци
 -автоматизирани услуги врз база на компјутерски информации, 
неспомнати на друго место
Оваа поткатегорија не опфаќа:
-услуги на составување на списоци на адреси како дел од 
помошните канцелариски услуги, опфатени во 82.19.12
-услуги на повикувачките центри, опфатени во 82.20.10

 63.99.2 Оргинални компилации на факти/информации
63.99.20 Оригинални компилации на факти/информации

Оваа поткатегорија опфаќа:
 -оригинални компилации на факти или информации организирани 
за преземање и консултации, вклучувајќи списоци на адреси
Овие компилации вообичаено се заштитени во нивната 
презентација, но не и во нивната содржина.
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -публикување на именици и списоци на адреси, опфатени во 
58.12.10
-услуги на компилација на факти и информации, опфатени во 
63.99.10
-услуги на компилација на списоци на адреси како дел од 
помошните канцелариски услуги, опфатени во 82.19.12
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К/И ФИНАНСИСКИ уСЛугИ И уСЛугИ ЗА ОСИгуРуВАЊЕ
 64 ФИНАНСИСКИ уСЛугИ, ОСВЕН ОСИгуРуВАЊЕ И ПЕНЗИСКИ 

ФОНДОВИ
Овој оддел не опфаќа:
 -услуги за осигурување, реосигурување и услуги на пензиски 
фондови, опфатени во оддел 65

 64.1 услуги за монетарно посредување
 64.11 услуги на централна банка
 64.11.1 услуги на централна банка
 64.11.10 Услуги на централна банка

Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за поддржување на националните системи за клириншки и 
сетлмент плаќања и за други финансиски трансакции
 -услуги за одржување на депозитните сметки на главните 
финансиски институции и централната управа
 -услуги за спроведување на монетарна политика
 -услуги за управување со државните девизни резерви
 -услуги кои влијаат на вредноста на валутата
 -услуги за емитирање на валута под надлежност на централната 
банка, вклучувајќи дизајнирање, подготовка за печатење, 
дистрибуција и замена на валута
 -услуги на фискални посредници, вклучувајќи советодавни услуги 
за владата, поврзани со јавниот долг, емитирање на долг, водење 
евиденција на сопствениците на обврзници и  извршување на 
плаќања во име на владата за отплата на камата и на  долг
 -дејности за надзор на банкарски и/или небанкарски институции 
од страна на централната банка
 -други услуги на централната банка, неспомнати на друго место

 64.19 услуги за друго монетарно посредување
 64.19.1 услуги за депозити
 64.19.11 Услуги за депозити за корпорациски и институционални 

инвеститори/вложувачи
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за депозити, вклучувајќи и неорочени депозити (депозити 
по видување), депозити договорени за користење со претходно 
известување и орочени депозити за деловни и инстуционални 
клиенти, вклучувајќи ја и владата

 64.19.12 Услуги за депозити за други инвеститори/вложувачи
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за депозити, вклучувајќи и неорочени депозити (депозити 
по видување), депозити договорени за користење со претходно 
известување и орочени депозити за  депозитори, различни од 
деловните и институционалните
 -услуги на работење со чекови
 -услуги за проверка на чекови
 -услуги за забрана на плаќања
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -услуги за собирање на трасирани меници, чекови и други меници 
примени во готовина или со оставање на депозит, опфатени во 
82.91.12
 -услуги за собирање на сметки или пари примени со доставување 
сметки или договори, опфатени во 89.91.12
 -пакување, завиткување, испраќање или друг вид на ракување 
со банкноти и монети во корист на потрошувачите, опфатено во 
82.92.10 

 64.19.2 услуги за одобрување на кредити од монетарни институции
 64.19.21 Услуги за одобрување  на меѓуиндустриски кредити од монетарни 

институции
Оваа поткатегорија опфаќа:



391Класификација на производи по дејности

ШИФРА НАЗИВ
HS/CN 
2015

 -одобрување на кредити на финансиски посредници од монетарни 
институции
Овие услуги покриваат емитирање и управување со кредити и 
аванси поврзани со извршување на дејности меѓу финансиските 
посредници (услуги за одобрување кредити за финансирање на 
трговијата на големо како, на пример,  кредити меѓу претпријатија 
класифицирани во групите 64.1 и 64.9 ). Во оваа поткатегорија 
е опфатено одобрувањето кредити и аванси на домашни и 
странски финансиски посредници кои вообичаено се краткорочни, 
со отплата врз основа на барање или после краток период од  
известувањето.

 64.19.22 Во оваа поткатегорија е опфатено одобрувањето кредити и аванси 
на домашни и странски финансиски посредници кои вообичаено 
се краткорочни, со исплата врз основа на барање или после краток 
период на известување.
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за одобрување на индивидуални кредити со отплата 
на рати без хипотека што ги вршат монетарни институции кои 
одобруваат кредити, со отплата по амортизационен план
 -услуги за одобрување на кредити од кредитни линии кои се 
базираат на обврската за позајмување средства на позајмувачот до 
одреден износ
 -услуги за одобрување на потрошувачки кредити за финансирање 
на купувањето на стоки или услуги, каде што купената стока 
вообичаено служи како залог

 64.19.23 Услуги за одобрување на станбени хипотекарни кредити од 
монетарни институции
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за одобрување на кредити од страна на монетарни 
институции со цел стекнување на станбено земјиште или згради 
кои истовремено служат како гаранција
 -хипотекарни кредити
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -услуги за процена на недвижности, опфатени во 68.31.16

 64.19.24 Услуги за одобрување на нестанбени хипотекарни кредити од 
монетарни институции
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за одобрување на кредити од страна на монетарни 
институции со цел стекнување на нестанбено земјиште или згради 
кои истовремено служат како гаранција
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -услуги за процена на недвижности, опфатени во 68.31.16

 64.19.25 Услуги за одобрување на комерцијални нехипотекарни кредити од 
монетарни институции
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за одобрување на кредити од страна на монетарните 
институции на инвестициски брокери и дилери, регуларни 
финансиски институции, државни, регионални и локални власти, 
образовни институции, странски влади и други претпријатија
 -услуги за одобрување на индивидуални кредити за деловни цели
 -услуги за одобрување на stand-by кредити, обврзувачки и други 
кредити, вклучувајќи и пречекорување по трансакциски тековни 
сметки, т.е. overdraft  кредити
 -услуги за давање гаранција и издавање акредитиви
 -услуги за прифаќање, односно договор со банка или друга 
финансиска институција за  исплата на меница или кредитен 
инструмент издаден од некоја институција

 64.19.26 Услуги за работење со кредитни картички од монетарни институции
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Оваа поткатегорија опфаќа:
 -одобрување на кредити од страна на монетарни институции каде 
што имателот на кредитна картичка ја користи за купување на стоки 
и услуги, без оглед дали салдото е целосно исплатено на крајот на 
грејс-периодот

 64.19.29 Услуги за одобрување на други кредити од монетарни институции
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за одобрување на други кредити од страна на монетарни 
институции, неспомнати на друго место
 -услуги на финансирање на продажба 

 64.19.3 Други услуги за монетарно посредување, неспомнати на друго 
место

 64.19.30 Други услуги за монетарно посредување, неспомнати на друго 
место
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -други услуги на монетарно посредување (освен услуги за 
одобрување на кредити и прифаќање на депозити) обезбедени 
од институциите кои одобруваат кредити и примаат депозити, 
различни од централната банка
Овие услуги главно се поврзани со инвестиции во преносливи 
хартии од вредност (UCIT  услуги), вклучувајќи должнички 
инструменти, акции и учества и др., а исто така вклучуваат и 
деривативни (изведени) финансиски услуги

 64.2 услуги на холдинг друштва
 64.20 услуги на холдинг друштва
 64.20.1 услуги на холдинг друштва
 64.20.10 Услуги на холдинг друштва

Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги на холдинг друштва главно ангажирани за чување на 
хартии од вредност (или друг вид вложен капитал) на компании 
чија цел е да го поседуваат контролниот пакет

 64.3 услуги на трустови, други фондови и слични финансиски субјекти
 64.30 услуги на трустови, други фондови и слични финансиски субјекти
 64.30.1 услуги на трустови, други фондови и слични финансиски субјекти
 64.30.10 Услуги на трустови, други фондови и слични финансиски субјекти

Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги обезбедени од правни субјекти организирани со цел 
здружување на хартиите од вредност и другите финансиски 
средства, без управување, во име на акционерите или корисниците
Портфолијата се прилагодени за да се постигнат конкретни 
инвестициски карактеристики како, на пр., диверзификација 
на ризикот, стапка на враќање и колебливост на цените. Овие 
субјекти заработуваат камати, дивиденди и други приходи од 
имот, но имаат мал број на вработени или немаат вработени и не 
остваруваат приход од продажба на услуги

 64.9 Други финансиски услуги, освен осигурување и пензиски фондови
Оваа група не опфаќа:
 -услуги за осигурување, реосигурување и услуги на пензиски 
фондови, опфатени во оддел 65

 64.91 услуги за финансиски лизинг
 64.91.1 услуги за финансиски лизинг
 64.91.10 Услуги за финансиски лизинг
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Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за отстапување (давање) на опрема и други средства 
на располагање на корисникот на лизинг без негово учество 
во капиталот со што давателот на лизинг плаќа и добива право 
на сопственост врз опрема или објекти и ги дава под наем на 
закупецот со задржување на минимално право на сопственост
Оваа поткатегорија не опфаќа:
-услуги за оперативен лизинг, опфатени во оддел 77

 64.92 услуги за друго кредитно посредување
 64.92.1 услуги за друго кредитно посредување, освен од монетарни 

институции
 64.92.11 Услуги за одобрување на меѓуиндустриски кредити, освен од 

монетарни институции
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -кредити одобрени од финансиски посредници, освен од 
монетарни институции
Овие услуги покриваат емитирање и управување со кредити и 
аванси поврзани со извршување на дејности меѓу финансиските 
посредници (како услуги за одобрување на кредити за 
финансирање на трговијата на големо како, на пример, кредити 
меѓу претпријатија класифицирани во групите 64.1 и 64.9 во НКД). 
Во оваа поткатегорија се опфатени кредити и аванси на домашни и 
странски финансиски посредници, кои вообичаено се краткорочни, 
со исплата врз основа на барање или после краток период на 
известување.

 64.92.12 Услуги за одобрување на потрошувачки кредити, освен од 
монетарни институции
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за одобрување на индивидуални кредити со отплата на 
рати без хипотека, освен од монетарни институции кои се состојат 
од одобрување на кредити со отплата по амортизационен план
 -услуги за давање на кредити од кредитни линии кои се базираат 
на обврската за позајмување средства на позајмувачот до одреден 
износ
 -услуги за давање на потрошувачки кредити за финансирање 
на купувањето на стоки или услуги, каде што купената стока 
вообичаено служи како залог

 64.92.13 Услуги за одобрување на станбени хипотекарни кредити, освен од 
монетарни институции
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за одобрување на кредити освен од страна на монетарни 
институции со цел стекнување на станбено земјиште или згради 
кои истовремено служат како гаранција
 -хипотекарни кредити
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -услуги за процена на недвижности, опфатени во 68.31.16

 64.92.14 Услуги за одобрување на нестанбени хипотекарни кредити, освен 
од монетарни институции
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за одобрување на кредити освен од страна на монетарни 
институции со цел стекнување на нестанбено земјиште или згради 
кои истовремено служат како гаранција
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -услуги за процена на недвижности, опфатени во 68.31.16

 64.92.15 Услуги за одобрување на комерцијални нехипотекарни кредити, 
освен од монетарни институции
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Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за одобрување на кредити освен од страна на монетарните 
институции на инвестициски брокери и дилери, регуларни 
финансиски институции, државни, регионални и локални власти, 
образовни институции, странски влади и други претпријатија
 -услуги за одобрување на индивидуални кредити за деловни цели
 -услуги за одобрување на stand-by кредити, обврзувачки и други 
кредити, вклучувајќи и пречекорување по трансакциски тековни 
сметки, т.е. overdraft  кредити
 -услуги за давање гаранција и издавање акредитиви
 -услуги за прифаќање, односно договор со банка или друга 
финансиска институција за  исплата на меница или кредитен 
инструмент издаден од некоја институција

 64.92.16 Услуги за работење со кредитни картички, освен од монетарни 
институции
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -одобрување на кредити, освен од страна на монетарни 
институции каде што имателот на кредитна картичка ја користи 
за купување на стоки и услуги, без оглед  дали салдото е целосно 
исплатено на крајот на грејс-периодот

 64.92.19 Други услуги за кредитно посредување, освен посредување од 
монетарни институции, неспомнати на друго место
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за одобрување на други кредити, освен од страна на 
монетарни институции, неспомнати на друго место
 -услуги на финансирање на продажба 

 64.99 Други финансиски услуги, освен осигурување и пензиски 
фондови, неспомнати на друго место
Оваа класа не опфаќа:
 -услуги за осигурување, реосигурување и услуги на пензиски 
фондови, опфатени во оддел 65

 64.99.1 Други финансиски услуги, освен осигурување и пензиски 
фондови, неспомнати на друго место
Оваа  категорија не опфаќа:
 -услуги за осигурување, реосигурување и услуги на пензиски 
фондови, опфатени во оддел 65

 64.99.11 Услуги за инвестициско банкарство
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги на осигурување на хартии од вредност 
 -услуги за гарантирање на продажба на емитирани хартии од 
вредност по цена одредена од издавачката корпорација или од 
владата и препродавање на инвеститори
 -ангажирање во продажба на што е можно повеќе емитирани 
хартии од вредност, без гаранција за купување на целата емисија 
од издавачот

 64.99.19 Финансиски услуги, освен осигурување и пензиски фондови, 
неспомнати на друго место
Оваа поткатегорија ги покрива останатите услуги на финансиско 
посредување, неспомнати на друго место, на пр., гарантни и 
обврзувачки услуги, вклучувајќи ги и оние кои ги сочинуваат 
потенцијалните обврски, ангажирање за купување или продавање 
на хартии од вредност или финансиски деривати за сопствена 
сметка од трговци на хартии од вредност и др.
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -услуги за осигурување, реосигурување и услуги на пензиски 
фондови, опфатени во оддел 65
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 65 уСЛугИ ЗА ОСИгуРуВАЊЕ, РЕОСИгуРуВАЊЕ И ПЕНЗИСКИ 
ФОНДОВИ, ОСВЕН ЗАДОЛЖИТЕЛНО СОЦИЈАЛНО ОСИгуРуВАЊЕ
Овој оддел не опфаќа:
 -услуги на задолжително социјално осигурување, опфатени во 
оддел 84

 65.1 услуги за осигурување
 65.11 услуги за осигурување на живот
 65.11.1 услуги за осигурување на живот
 65.11.10 Услуги за осигурување на живот

Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за потпишување на осигурителни полиси со кои се 
обезбедува исплата на договорените осигурани суми на 
корисниците во случај на смрт или преживување  на осигуреното 
лице до рокот на важење на полисата
Полисата може да обезбеди полна заштита или да содржи  елемент 
на штедење. Полисата може да осигура одделни лица или групи.

 65.12 услуги за друго осигурување
 65.12.1 услуги за осигурување од несреќи и здравствено осигурување
 65.12.11 Услуги за осигурување од несреќи

Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за потпишување на осигурутелни полиси со кои се 
обезбедува осигурување во случај на смрт и расчленето 
осигурување, односно исплата во случај кога несреќата резултира 
со смрт или загуба на еден или повеќе екстремитети (како раце или 
нозе) или видот на едното или на двете очи 
 -услуги за потпишување на осигурителни полиси со кои се 
обезбедува периодична исплата кога осигуреното лице е 
неспособно за работа како резултат на несреќа
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -услуги за патничко осигурување, опфатени во 65.12.71

 65.12.12 Услуги за здравствено осигурување 
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за потпишување на осигурителни полиси со кои се 
обезбедува исплата на обесштетувања, т.е. со кои се покриваат 
трошоци за болнички престој и лекување кои не се покриваат од 
владини програми и други здравствено-медицински трошоци 
како трошоци за препишани лекарства, медицински апарати, итна 
медицинска помош, приватна нега и др.
 -услуги за потпишување на осигурителни полиси со кои се 
покриваат стоматолошки трошоци
 -услуги за потпишување на осигурителни полиси со кои се 
обезбедуваат периодични исплати во случај осигуреното лице да е 
неспособно за работа како резултат на болест

 65.12.2 услуги за осигурување на моторни возила
 65.12.21 Услуги за осигурување  на моторни возила (одговорност на трето 

лице)
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за потпишување на осигурителни полиси со кои се 
покриваат сите одговорности предизвикани со користење на 
копнени моторни возила, вклучувајќи ги возилата за платен 
транспорт на патници или товар 
Оваа поткатегорија не опфаќа:
-одговорност на трето лице поврзана со користење на железнички 
возен парк, опфатена во 65.12.31

 65.12.29 Други услуги за осигурување на моторни возила
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги на осигурителни полиси со кои се покриваат трошоците за 
загуби или штети на копнени моторни возила
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Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -услуги на осигурителни полиси со кои се покриваат трошоците за 
загуби или штети на железнички возен парк, опфатени во 65.12.31

 65.12.3 услуги за осигурување во морскиот, воздухопловниот и друг 
превоз

 65.12.31 Услуги за осигурување на железнички возен парк
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за потпишување на осигурителни полиси со кои се 
покриваат ризици поврзани со користење на:
 •железнички возен парк
Покриените ризици опфаќаат одоговорност и загуба или штета на 
железнички возен парк

 65.12.32 Услуги за осигурување за воздухопловни одговорности
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за потпишување на осигурителни полиси за одговорност од 
трето лице со кои се покриваат ризици поврзани со користење на:
 •воздухопловни средства
 -услуги за осигурување за лансирање на сателит 

 65.12.33 Други услуги за воздухопловно осигурување
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за потпишување на осигурителни полиси различни од оние 
за одговорност од трето лице со кои се покриваат ризици поврзани 
со користење на:
 •воздухопловни средства
 -услуги за осигурување за лансирање на сателит (освен  
одговорност)

 65.12.34 Услуги за осигурување на бродска одговорност
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за потпишување на осигурителни полиси за одговорност од 
трето лице со кои се покриваат ризици поврзани со користење на:
 •пловни објекти за патници и товар независно дали пловат по 
океани, крајбрежни води или внатрешни водни патишта

 65.12.35 Други услуги за бродско осигурување
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за потпишување на осигурителни полиси, освен оние за 
одговорност од трето лице со кои се покриваат ризици поврзани со 
користење на:
 •пловни објекти за патници и товар независно дали пловат по 
океани, крајбрежни води или внатрешни водни патишта

 65.12.36 Услуги за осигурување  на товар
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за потпишување на осигурителни полиси кои обезбедуваат 
дополнителна покриеност во однос на услугите што ги 
обезбедуваат транспортните компании, за ризици од штета или 
загуба на товар

 65.12.4 услуги за осигурување од пожар и други форми на штета на имот
Оваа категорија опфаќа:
 -услуги за потпишување на осигурителни полиси со кои се 
покриваат ризици од штета или загуба на имот освен оние 
покриени во категориите: 65.12.2 (услуги за осигурување на 
моторни возила), 65.12.3 (услуги за осигурување во морскиот, 
воздухопловниот и другиот превоз; услуги за осигурување на товар)

 65.12.41 Услуги за осигурување на имот од пожар
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за потпишување на осигурителни полиси со кои се 
покриваат ризици од штети настанати со оштетување и губење на 
имотот како последица од пожар
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Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -услуги опфатени во категоријата 65.12.2 (услуги за осигурување 
на моторни возила), 65.12.3 (услуги за осигурување во морскиот, 
воздухопловниот и другиот превоз; услуги за осигурување на товар)

 65.12.49 Услуги за осигурување од други форми на штета на имот
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за потпишување на осигурителни полиси со кои се 
покриваат ризици од штета или загуба на имот поради кражба, 
експлозија, бура, град, мраз, други природни сили, радиоактивна 
контаминација и лизгање на земјиштето
 -услуги за осигурување на бојлери и машини кои покриваат ризици 
од нивно расипување предизвикани од прекин на електрична 
енергија, светлина, топлина, пара или ладење

 65.12.5 услуги за  осигурување од општа одговорност
 65.12.50 Услуги за  осигурување од општа одговорност

Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за потпишување на осигурителни полиси со кои се 
покриваат ризици од сите видови на одговорност, вклучувајќи 
одговорност за неисправни производи, телесни повреди, 
нанесување штета на имот, загадување, професионална 
небрежност и др.
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -одговорност покриена во поткатегоријата 65.12.21 (услуги за 
осигурување на моторни возила), 65.12.3 (услуги за осигурување 
во морскиот, воздухопловниот и друг превоз) и  65.12.4 ( услуги за 
осигурување од одговорност поврзани со имот)

 65.12.6 услуги за осигурување на кредити и кредитна способност
 65.12.61 Услуги за осигурување на кредити

Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за потпишување на осигурителни полиси кои покриваат 
ризици од прекумерни кредитни загуби произлезени од 
неплатежната способност на должникот
Тука се вклучени извозни кредити, орочени кредити, хипотекарни 
кредити, земјоделски кредити и др.

 65.12.62 Услуги за осигурување на кредитна способност
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за потпишување на осигурителни полиси кои покриваат 
ризици од неисполнување или пропуст при исполнување на 
финансиските обврски по договор од страна на една странка од  
договорот или спогодбата

 65.12.7 услуги за патничко осигурување и за помош при патување, услуги 
за осигурување од трошоци за судски постапки и осигурување од 
разновидни финансиски загуби

 65.12.71 Услуги за патничко осигурување и помош при патување
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за потпишување на осигурителни полиси кои обезбедуваат 
заштита на трошоците поврзани со патување (кои обично одат во 
пакет)  како што се:
 •откажување, прекинување или одложување на патување
•загубен, задржан или оштетен багаж
•медицински трошоци за здравствени услуги во случај на несреќа 
или болест
•репатрирање (враќање) на мртви тела во матичната земја
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -услуги за осигурување на моторни  возила, опфатени во 65.12.2

 65.12.72 Услуги за осигурување од трошоци за судски постапки
Оваа поткатегорија опфаќа:
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 -услуги за потпишување на осигурителни полиси кои ги покриваат  
трошоците за судски постапки спорови

 65.12.73 Услуги за осигурување од разновидни финансиски загуби
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за потпишување на осигурителни полиси кои ги покриваат 
ризиците од разновидни финансиски загуби, односно трошоци 
кои произлегуваат од следните ризици: загуба на работа, недостиг 
на приход (општо), лоши временски услови, загуба на бенефиции, 
постојани општи трошоци, непредвидени трговски трошоци, загуба 
на пазарна цена, загуба на наем или приходи, индиректни трговски 
загуби (освен споменатите погоре), други финансиски загуби 
(нетрговски) и други форми на загуба

 65.12.9 услуги за друго неживотно осигурување
 65.12.90 Услуги за друго неживотно осигурување

Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за потпишување на осигурителни полиси кои ги покриваат 
останатите неживотни ризици, неспомнати на друго место

 65.2 услуги за реосигурување
 65.20 услуги за реосигурување
 65.20.1 услуги за реосигурување на живот, реосигурување од несреќи и 

здравствено реосигурување
 65.20.11 Услуги за реосигурување на живот

Оваа поткатегорија опфаќа:
 -обезбедување на услуги за реосигурување за животно 
осигурување
 -реосигурување на ануитети

 65.20.12 Услуги за реосигурување од несреќи
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -обезбедување на услуги за реосигурување за осигурување од 
несреќи
 -реосигурување на ануитети

 65.20.13 Услуги за здравствено реосигурување
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -обезбедување на услуги за реосигурување на здравствено 
осигурување 
 -реосигурување на ануитети

 65.20.2 услуги за реосигурување на транспорт и имот
 65.20.21 Услуги за реосигурување на моторни возила (одговорност на трето 

лице)
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -обезбедување на услуги за реосигурување на полиси на моторни 
возила, одговорност од трето лице

 65.20.22 Други услуги за реосигурување на моторни возила
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -обезбедување на услуги за реосигурување на полиси за моторни 
возила, различни од одговорност од трето лице

 65.20.23 Други услуги за реосигурување во морскиот, воздухопловниот и 
друг превоз
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -обезбедување на услуги за реосигурување на полиси во морскиот, 
воздухопловниот и другиот превоз

 65.20.24 Услуги за реосигурување на товар
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -обезбедување на услуги за реосигурување на полиси за товар

 65.20.25 Услуги за реосигурување од пожар и други форми на штета на имот
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 65.20.3 услуги за  реосигурување од општа одговорност и реосигурување 
на кредити и кредитна способност

 65.20.31 Услуги за реосигурување од општа одговорност
 65.20.32 Услуги за реосигурување на кредит и кредитна способност
 65.20.4 услуги за реосигурување од трошоци за судски постапки и од 

разновидни финансиски загуби
 65.20.41 Услуги за реосигурување  на трошоци за судски постапки
 65.20.42 Услуги за реосигурување од разновидни финансиски загуби
 65.20.5 услуги за реосигурување кои се поврзани со пензиски фондови
 65.20.50 Услуги за реосигурување кои се поврзани со пензиски фондови
 65.20.6 услуги за друго неживотно реосигурување
 65.20.60 Услуги за друго неживотно реосигурување
 65.3 услуги на пензиски фондови
 65.30 услуги на пензиски фондови
 65.30.1 услуги на пензиски фондови

Оваа категорија не опфаќа:
 -услуги од трустови, опфатени во 66.19.31
-администрирање на пензиски фондови, опфатено во 66.29.19
-услуги за управување со пензиски фондови, опфатени во 66.30.12
 -услуги за управување со портфолија, опфатени во 66.30.11

 65.30.11 Услуги на индивидуални пензиски фондови
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за осигурување на ануитети, односно на планови кои 
обезбедуваат исплата на приходи во редовни интервали, на 
поединци    
Плановите може да бараат уплаќање на еднократни или 
повеќекратни придонеси; може да бидат задолжителни 
или доброволни; може да имаат номинални надоместоци 
одредени однапред или да зависат од пазарната вредност на 
средствата кои го поддржуваат планот и доколку се однесуваат 
на вработувањето, може  или не мора да бидат преносливи со 
промена на вработувањето. Времетраењето на периодот на 
исплаќање на надоместоците може да биде точно одреден во 
однос на минимумот или максимумот; може или не мора да бидат 
надоместоци на преживеани лица

 65.30.12 Услуги на колективни пензиски фондови
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги на осигурување на планови кои обезбедуваат исплата на 
приходи во редовни интервали на членови на групи   
Плановите може да бараат уплаќање на еднократни или 
повеќекратни придонеси; може да бидат задолжителни 
или доброволни; може да имаат номинални надоместоци 
одредени однапред или да зависат од пазарната вредност на 
средствата кои го поддржуваат планот и, доколку се однесуваат 
на вработувањето, може  или не мора да бидат преносливи со 
промена на вработувањето. Времетраењето на периодот на 
исплаќање на надоместоците може да биде точно одреден во 
однос на минимумот или максимумот; може или не мора да бидат 
надоместоци на преживеани лица

 66 ПОМОШНИ уСЛугИ ЗА ФИНАНСИСКИ уСЛугИ И уСЛугИ ЗА 
ОСИгуРуВАЊЕ

 66.1 Помошни услуги за финансиски услуги, освен осигурување и 
пензиски фондови
Оваа група не опфаќа:
 -услуги за осигурување, реосигурување и услуги на пензиски 
фондови, опфатени во оддел 65
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 66.11 услуги поврзани со работењето на финансиски пазари
 66.11.1 услуги поврзани со работењето на финансиски пазари
 66.11.11 Оперативни услуги на финансиски пазари

Оваа поткатегорија опфаќа:
 -административни услуги кои се состојат во опремување на 
просторот и други објекти неопходни за функционирање на 
берзата на хартии од вредност  и стоки

 66.11.12 Регулаторни услуги на финансиски пазари
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за регулирање и надзор на финансиските пазари и 
учесниците на тие пазари

 66.11.19 Други услуги поврзани со работењето на финансиски пазари
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -обезбедување на финансиска информација за новински агенции, 
опфатено во 63.91.1
 -услуги на чување на хартии од вредност, опфатено во 66.19.32

 66.12 услуги на посредување во работењето со хартии од вредност и 
стокови договори

 66.12.1 услуги на посредување во работењето со хартии од вредност и 
стокови договори
Оваа категорија не опфаќа:
 -услуги за управување со портфолија со надомест или врз основа 
на договор, опфатени во 66.30.11

 66.12.11 Услуги на посредување во работењето со хартии од вредност 
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги на посредување на пазарот на хартии од вредност 
(соединување на купувачи и продавачи на ист инструмент) 
-услуги на агенти за продажба на удели, акции и други интереси во 
меѓусебни (инвестициски) фондови
 -услуги на продажба, испорака и откуп на државни обврзници
 -посреднички опции

 66.12.12 Услуги на посредување во работењето со стокови договори
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги на посредување за стоки и стоковни услови, вклучувајќи и 
финансиски услови
 -посредување во финансиски деривати, освен за опции
Оваа поткатегорија не опфаќа:
-посреднички услуги за опции, опфатено во 66.12.11

 66.12.13 Услуги на менувачници
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за размена на странска валута обезбедени од менувачници 
и др.

 66.19 Останати помошни услуги за финансиски услуги, освен 
осигурување и пензиски фондови
Оваа класа не опфаќа:
 -услуги за осигурување, реосигурување и услуги на пензиски 
фондови, опфатени во оддел 65

 66.19.1 услуги за обработка и пресметка на трансакции со хартии од 
вредност

 66.19.10 Услуги за обработка и пресметка на трансакции со хартии од 
вредност
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -компјутерски заснован клиринг и порамнувања за разамена на 
долгови, кредити и пренос на сопственост над хартии од вредност

 66.19.2 Помошни услуги поврзани со инвестициско банкарство
 66.19.21 Услуги на интеграција и преземање
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Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги на советници и преговарачи во врска со интеграција и 
преземање

 66.19.22 Услуги на работење поврзано со корпоративен финансиски и 
претприемнички (шпекулативен) капитал
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги на уредување на корпоративни финансии, вклучувајќи 
финансирање на долгови, удели и претприемачки капитал
 -услуги на финансирање на претприемачки капитал

 66.19.29 Други помошни услуги поврзани со инвестициско банкарство
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -услуги на објавување на котациите на хартии од вредност 
достапни преку информациски сервер, опфатени во 58.19.29
 -обезбедување на финансиски новости преку новински агенции, 
опфатени во 63.91.1
 -услуги на трустови и чување на хартии од вредност, опфатени во 
66.19.3
 -услуги за управување на портфолија, опфатени во 66.30.11

 66.19.3 услуги на трустови и чување на хартии од вредност
 66.19.31 Услуги на трустови

Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за управување со трустови и имот и административни 
услуги 
 -услуги од ивестициски или пензиски фондови кои се јавуваат во 
својство на доверител
 -услуги од доверители на хартии од вредност (административни 
услуги поврзани со издавање и регистрирање на хартии од 
вредност и исплата на камата и дивиденди)
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -услуги за управување со фондови, опфатени во 66.30.1

 66.19.32 Услуги за чување на хартии од вредност
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги обезбедени според инструкции за чување и водење на 
сметководство за скапоцености и вообичаена профитабилна лична 
сопственост, вклучувајќи и хартии од вредност
 -услуги за сигурно чување
 -услуги на депонирање во сефови
 -услуги поврзани со чување на хартии од вредност
 -услуги за потврдување на ревизија во врска со хартии од вредност 
на купувачите кои се чуваат во сефови

 66.19.9 Други помошни услуги за финансиски услуги, освен осигурување 
и пензиски фондови, неспомнати на друго место
Оваа категорија не опфаќа:
 -услуги за осигурување, реосигурување и услуги на пензиски 
фондови, опфатени во оддел 65

 66.19.91 Финансиско-консултациски услуги
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -финансиско-советодавни услуги
 -собирање на информации и анализа на пазарот
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -услуги на интеграција и преземање, опфатени во 66.19.21
 -услуги на корпоративен финансиски и претприемачки капитал, 
опфатени во 66.19.22
 -услуги на трустови и чување на хартии од вредност, опфатени во 
66.19.3
 -консултациски услуги за осигурување и пензиски фондови, 
опфатени во 66.29.19
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 -услуги за управување со портфолија, опфатени во 66.30.11
 -консултациски услуги во врска со даночните прашања, опфатени 
во 69.20.3 
 -консултациски услуги за финансиско управување (освен 
корпоративен данок), опфатени во 70.22.12

 66.19.92 Услуги за обработка на финансиски трансакции и услуги на 
клириншки куќи
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги на обработка на финансиски трансакции како верификација 
на финансиски биланси, одобрување на трансакциии, пренесување 
на парични средства на и од сметка на извршителот на трансакции, 
известување од банките  (или од издавачите на кредитни картички) 
за индивидуалните трансакции и подготовка на дневни изводи
 -клириншки услуги на чекови, меници и други налози за плаќање
 -услуги за трговски дебитни картички  
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -услуги на обработка на трансакции на хартии од вредност, 
опфатени во 66.19.10

 66.19.99 Други помошни услуги за финансиски услуги, неспомнати на друго 
место, освен осигурување и пензиски фондови
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -брокерски услуги за хипотеки и заеми
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -услуги за осигурување, реосигурување и услуги на пензиски 
фондови, опфатени во оддел 65
 -услуги за пакување на монети и банкноти, опфатени во 82.92.10

 66.2 Помошни услуги за осигурување и пензиски фондови
 66.21 услуги за процена на ризик и штета
 66.21.1 услуги за процена на ризик и штета
 66.21.10 Услуги за процена на ризик и штета

Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги на истражување на осигурителните барања, одредувајќи 
го износот на загубата или штетата која ја покрива осигурителната 
полиса и спогодба на заинтресираните страни
 -услуги на испитување на барањата кои биле истражувани и 
одобрување на плаќањето
 -услуги на процена на штети

 66.22 услуги на агенти и посредници за осигурување
 66.22.1 услуги на агенти и посредници за осигурување
 66.22.10 Услуги на агенти и посредници за осигурување

Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за продажба, преговарање или предлагање на ануитети и 
полиси за реосигурување 

 66.29 Други помошни услуги за осигурување и пензиски фондови
 66.29.1 Други помошни услуги за осигурување и пензиски фондови
 66.29.11 Актуарски услуги

Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за пресметување на осигурителен ризик и премии

 66.29.19 Други помошни услуги за осигурување и пензиски фондови, 
неспомнати на друго место
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -администрирање на осигурување и пензиски фондови 
 -административни услуги за спасување 
 -консултациски услуги за осигурување и пензиски фондови
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 66.3 услуги за управување со фондови
 66.30 услуги за управување со фондови
 66.30.1 услуги за управување со фондови
 66.30.11 Услуги за управување со портфолија, освен со пензиски фондови

Оваа поткатегорија опфаќа:
 -управување со портфолиото на средствата на поединци, 
претпријатија и други, врз основа на наплата или провизија, освен 
за пензиски фондови
 Управителите донесуваат одлуки кои инвестиции да бидат купени 
или продадени. Пример за таков вид управување со портфолијата 
се портфолијата на меѓусебните и другите инвестициски фондови и 
трустови.
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -купување и продавање на хартии од вредност врз основа на 
трансакциска наплата, опфатени во 66.12.11
 -советодавни услуги за лично финансиско планирање кое не 
вклучува донесување одлука во име на клиентот, опфатени во 
66.19.91
 -управување со пензиски фондови, опфатено во 66.30.12

66.30.12 Услуги за управување со пензиски фондови
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L/Ј уСЛугИ ВО ВРСКА СО НЕДВИЖЕН ИМОТ
 68 услуги во врска со недвижен имот
 68.1 услуги за купување и продажба на сопствен недвижен имот
 68.10 услуги за купување и продажба на сопствен недвижен имот
 68.10.1 услуги за купување и продажба на сопствен недвижен имот
 68.10.11 Услуги за купување и продавање  на станбени згради со земјиште 

Оваа поткатегорија опфаќа:
 -продажби на станбени згради со земјиште за сопствена сметка, 
во случаи каде што продажбите се третираат како продажби на 
трговска стока од страна на продавачот а не како продажба на имот 
и тоа како продажба на недвижен имот на продажната единица
 -продажби на куќи со земјиште, згради со повеќе станови со 
земјиште, индивидуални станбени единици во такви згради како 
што се индивидуални апартмани или кондоминиуми (станови во 
згради кои се приватна сопственост на поединци).Таквиот имот 
може да биде изнајмен или сопствен.
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -продажби на станбен имот изграден од продажна единица, 
опфатен во 41.00.1
 -продажби на ненаселено земјиште за изградба на станбени 
згради, опфатено во 68.10.13

 68.10.12 Услуги за продавање или купување на  time-share имот (со времено 
право на дел од сопственоста)
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -продажби на time-share имот (со времено право на дел од 
сопственоста), за сопствена сметка 

 68.10.13 Услуги за купување или продажба на ненаселено земјиште за 
изградба на станбени згради
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -продажби на ненаселено земјиште за изградба на станбени 
згради за сопствена сметка, во случаи каде што продажбите 
се третирани како продажби на трговска стока од страна на 
продавачот. Таквото ненаселено земјиште може да вклучи 
распарцелизирано ненаселено земјиште.
Оваа поткатегорија, исто така, опфаќа:
 -парцелизација на земјиштето без подобрување на земјиштето со 
потребна инфраструктура 
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -парцелизација на земјиштето и подобрување на земјиштето со 
потребна инфраструктура, опфатена во 42.99.29

 68.10.14 Услуги за купување или продавање  на нестанбени згради со 
земјиште 
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -продажба на нестанбени згради со земјиште за сопствена сметка, 
во случаи каде што продажбите се третираат како продажби на 
трговска стока од страна на продавачот, а не како продажба на 
имот и тоа како продажба на недвижен имот на продажната един
ица                                                             
Во нестанбени недвижности се опфатени следните:
 •фабрики, деловни згради, складишта
 •театри, повеќенаменски згради кои се главно нестанбени
 •земјоделско, шумско земјиште
 •слични имоти
Оваа поткатегорија не опфаќа: 
-продажби на нестанбен имот изграден од продажната единица, 
опфатени во 41.00.20
 -продажба на ненаселено земјиште за изградба на нестанбени 
згради, опфатено во 68.10.15
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 68.10.15 Услуги за купување или продавање на ненаселено земјиште за 
изградба на нестанбени згради
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -продажби на ненаселено земјиште за изградба на нестанбени 
згради за сопствена сметка, во случаи каде што продажбите 
се третирани како продажби на трговска стока од страна на 
продавачот. Таквото ненаселено земјиште може да вклучи 
распарцелизирано ненаселено земјиште.
Оваа поткатегорија, исто така, опфаќа:
 -парцелизација на земјиштето без подобрување на земјиштето со 
потребна инфраструктура
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -парцелизација на земјиштето и подобрување на земјиштето со 
потребна инфраструктура, опфатена во 42.99.29

 68.2 услуги за изнајмување и управување со сопствен недвижен имот 
или имот земен под закуп (лизинг)

 68.20 услуги за изнајмување и управување со сопствен недвижен имот 
или имот земен под закуп (лизинг)

 68.20.1 услуги за изнајмување и управување со сопствен недвижен имот 
или имот земен под закуп (лизинг)

 68.20.11 Услуги за изнајмување и управување со сопствен недвижен имот 
или имот земен под закуп (лизинг), станбен
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за изнајмување или управување со станбен недвижен имот 
од страна на сопственикот или закупецот:
 •куќи, станови, згради со апартмани
 •повеќенаменски згради, кои се главно станбени
 •места за подвижни куќи
 •простор сопственост на time-share сопственици
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -услуги за обезбедување на сместување во хотели, мотели, соби 
за изнајмување, училишни домови, кампови и други сместувачки 
места, опфатени во оддел 55

 68.20.12 Услуги за изнајмување и управување со сопствен недвижен имот 
или имот земен под закуп (лизинг), нестанбен
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за изнајмување и управување со индустриски, 
комерцијални или други нестанбени згради или имот од страна на 
сопственикот или закупецот:
 •фабрики, деловни згради, складишта 
 •театри, конгресни центри, изложбени сали и повеќенаменски 
згради кои се главно нестанбени 
 •земјоделско и шумско земјиште и слични имоти
 -изнајмување или давање под закуп (лизинг) на месечна или 
годишна основа, на места за каравани, гаражи со сигурносен 
систем за заклучување или други места за паркирање на возила

 68.3 услуги за управување со недвижен имот, со надомест или врз 
база на договор

 68.31 услуги на агенциите за управување со недвижен имот, со 
надомест или врз база на договор

 68.31.1 услуги на агенциите за управување со недвижен имот, со 
надомест или врз база на договор

 68.31.11 Услуги за продажба на станбени згради со земјиште, со надомест 
или врз база на  договор,  освен за time-share сопственост (со 
времено право на дел од сопственоста)
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Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги на агенции за недвижен имот и брокерски куќи поврзани 
со продажба на куќи, станови, згради со апартмани и друг станбен 
имот, и слични посреднички услуги кои вклучуваат купување, 
продажба и изнајмување на станбени згради со земјиште, со 
надомест или врз база на договор
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -услуги за продажба на имот во  time-share сопственост (со 
времено право на дел од сопственоста), со надомест или врз база 
на договор, опфатени во 68.31.12

 68.31.12 Услуги за продажба на имот во time-share сопственост (со времено 
право на дел од сопственоста), со надомест или врз база на 
договор 
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги на агенции за недвижен имот и брокерски куќи поврзани 
со продажба на имот во time-share сопственост

 68.31.13 Услуги за продажба на ненаселено земјиште за изградба на 
станбени згради, со надомест или врз база на договор
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги на агенции за недвижен имот и брокерски куќи поврзани 
со продажба на ненаселено станбено земјиште и слични 
посреднички услуги кои вклучуваат купување, продажба и 
изнајмување, со надомест или врз база на договор

 68.31.14 Услуги за продажба на нестанбени згради со земјиште, со надомест 
или врз база на договор
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги на агенции за недвижен имот и брокерски куќи поврзани 
со продажба на нестанбени згради и земјиште како канцеларии, 
фабрики, трговски центри и др. и слични посреднички услуги кои  
вклучуваат купување, продажба и изнајмување на нестанбени 
згради и земјиште, со надомест или врз база на договор

 68.31.15 Услуги за продажба на ненаселено земјиште за изградба на 
нестанбени згради, со надомест или врз база на договор
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги на агенции за недвижен имот и брокерски куќи поврзани 
со продажба на ненаселено нестанбено земјиште, и слични 
посреднички услуги кои  вклучуваат купување, продажба и 
изнајмување, со надомест или врз база на договор

 68.31.16 Услуги за процена на недвижен имот, со надомест или врз база на 
договор
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -проценка на станбени згради и земјиште, нестанбени згради 
и земјиште, и ненаселено станбено и ненаселено нестанбено 
земјиште, со надомест или врз база на договор

 68.32 услуги за управување со недвижен имот, со надомест или врз 
база на договор

 68.32.1 услуги за управување со недвижен имот, со надомест или врз 
база на договор

 68.32.11 Услуги за управување со станбен имот, со надомест или врз база на 
договор, освен со имот во  time-share сопственост
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за управување со куќи и друг станбен имот, со надомест 
или врз база на договор
 -услуги за управување со повеќенаменски згради (станбено-
деловни) кои се главно станбени
 -услуги за управување со места за подвижни куќи
 -услуги за собирање на наем
 -услуги за управување со станови во заедничка сопственост
Оваа поткатегорија не опфаќа:
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 -услуги за продажба на имот во  time-share сопственост (со 
времено право на дел од сопственоста)  со надомест или врз база 
на договор, опфатени во 68.31.12

 68.32.12 Услуги за управување со  time-share имот (со времено право на  дел 
од сопственоста), со надомест или врз база на договор

68.32.13 Услуги на управување со нестанбен имот, со надомест или врз база 
на договор
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за управување со индустриски и комерцијален имот, 
повеќенаменски згради кои се главно нестанбени и др.
 -услуги за управување со земјоделско и шумско земјиште и сличен 
имот
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -услуги за одржување на објекти (комбинирани услуги како 
генерално внатрешно чистење, оддржување и правење мали 
поправки, отстранување на отпадоци, надзор и заштита), опфатени 
во 81.10.10
 -управување со објекти, како воени бази, затвори и др. (освен 
управување со компјутерски системи), опфатено во 81.10.10 
 -услуги на спортските и спортско рекреативните објекти, опфатени 
во 93.11.10
 -услуги на  рекреативните и забавните објекти, опфатени во 93.29.1
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М/К СТРуЧНИ, НАуЧНИ И ТЕХНИЧКИ уСЛугИ
 69 ПРАВНИ И СМЕТКОВОДСТВЕНИ уСЛугИ
 69.1 Правни услуги
 69.10 Правни услуги
 69.10.1 Правни услуги

Оваа категорија не опфаќа:
 -административни услуги во врска со судовите, опфатени во 
84.23.11

 69.10.11 Услуги за давање  на правни совети и застапувања во областа на 
кривичното право
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за давање на правни совети, застапување и други услуги 
(одбрана, барање докази, сведоци, вештаци и др.) во областа на 
кривичното право

 69.10.12 Услуги за давање  на правни совети и застапувања во судски 
спорови во областа на деловното и трговското право
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за давање на правни совети, застапување и  други услуги 
во судски и квази-судски спорови поврзани со деловното и трговско 
право

 69.10.13 Услуги за давање  на правни совети и застапувања во судски 
спорови во областа на законот за работни односи
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за давање на правни совети, застапување и  други услуги 
во судски и квази-судски спорови поврзани со законот за работни 
односи

 69.10.14 Услуги за давање на правни совети и застапувања во судски 
спорови во областа на граѓанско право
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за давање на правни совети, застапување и  други услуги 
во судски и квази-судски спорови поврзани со граѓанското право

 69.10.15 Правни услуги во врска со патенти, авторски права и други права на 
интелектуална сопственост
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -подготовка и заверување на документи и слични услуги поврзани 
со патенти, авторски права и други права на интелектуална 
сопственост
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -услуги за давање на дозвола за правото на користење на 
интелектуална сопственост и слични производи, опфатени во 
77.40.1

 69.10.16 Услуги на нотари
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -изработка и чување на автентични инструменти со проверена и 
докажана вредност
Овие услуги се однесуваат на области како семејното право (брачни 
договори), наследното право, префрлување на недвижен имот, 
законот за трговски друштва и др.

 69.10.17 Услуги за арбитража и помирување
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -помошни услуги во арбитража или посредување при уредување 
на спорови меѓу работниците и управата, меѓу претпријатијата или 
индивидуалните лица
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -услуги на застапување во име на една од страните во судскиот 
спор, опфатени во 69.10.11-69.10.14

 69.10.18 Правни услуги во врска со аукции
Оваа поткатегорија опфаќа:



409Класификација на производи по дејности

ШИФРА НАЗИВ
HS/CN 
2015

 -правни услуги кои се поврзани со продажба на имот преку аукција
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -аукциски услуги различни од оние поврзани со правни спорови, 
опфатени во 82.99.19

 69.10.19 Други правни услуги
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги на чување (гаранција) и пренос на сопственост над имот
 -советодавни услуги за клиенти поврзани со нивните законски 
права и обврски и други правни услуги неспомнати на друго место

 69.2 Сметководствени, книговодствени и ревизорски услуги; услуги за 
даночно советување

 69.20 Сметководствени, книговодствени и ревизорски услуги; услуги за 
даночно советување

 69.20.1 услуги за финансиска ревизија
 69.20.10 Услуги за финансиска ревизија

Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за финансиска ревизија на сметководни записи и друг 
помошен доказен материјал на одредена организација со цел 
изразување на едно независно мислење за тоа дали финансиските 
извештаи на организацијата веродостојно ја прикажуваат нејзината 
состојба на одреден датум и резултатите од нејзиното работење 
за периодот до тој датум, а во склад со општоприфатените 
сметководни принципи
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -услуги на сметководствена ревизија, опфатени во 69.20.21
 -ревизии на управување, опфатени во 70.22.11

 69.20.2 Сметководствени услуги
Оваа категорија не опфаќа:
 -услуги за обработка на податоци, опфатени во 63.11.11

 69.20.21 Услуги за сметководствена ревизија
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за прегледување на годишни и привремени финансиски 
извештаи и други сметководствени информации. Опфатот на 
прегледот е помал од опфатот на една финансиска ревизија поради 
што и веродостојност на добиените резултати е на пониско ниво.
 -анализа на биланси и др.

 69.20.22 Услуги за составување на финансиски извештаи
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за составување на финансиски извештаи врз основа на 
информација добиена од клиентите. Нема гаранција во врска со 
точноста на таквите извештаи
 -услуги за подготовка на корпоративен данок во пакет со 
подготовка на финансиски извештаи за еден надомест
 -составување на извештаи за приходи, биланси и др.
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -услуги за подготовка на корпоративен данок, кога се обезбедуваат 
како одделни услуги, опфатени во 69.20.3 

 69.20.23 Книговотствени услуги
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -книговодствени услуги кои се состојат во класифицирање и 
запишување на деловни трансакции изразени во пари или во 
некоја друга мерна единица во сметководствените книги
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -услуги за пресметување на плата, вклучувајќи  калкулирање на 
плата и водење на главна сметководствена книга, опфатени во 
69.20.24
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 -книговодствени услуги поврзани со повраток на данок, опфатени 
во 69.20.3
 -услуги за собирање на сметки, опфатени во 82.91.12

 69.20.24 Услуги за пресметување на плата
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за пресметување на плата, вклучувајќи  калкулирање на 
плата и водење на главна сметководствена книга

 69.20.29 Други сметководствени услуги
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -други сметководствени услуги како заверување на документи, 
процена, услуги за подготовка на проформ извештаи и др.

 69.20.3 услуги за даночно советување
 69.20.31 Услуги за даночно советување и подготвување на даночни пријави 

за претпријатија
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -консултантски услуги за корпоративен данок и подготовка за 
враќање на сите видови на даноци (на пр. ДДВ)

 69.20.32 Услуги за подготовка и планирање на индивидуални даночни 
пријави 
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за подготовка и планирање на даноци за нестопански 
организации
 -услуги за подготовка и планирање на даноци за индивидуални 
лица

 69.20.4 услуги за стечај и принудна управа
 69.20.40 Услуги за стечај и принудна управа

Оваа поткатегорија опфаќа:
 -обезбедување на совети и помош на управата и/или на 
кредиторите на несолвентни претпријатија и/или на извршителите 
или доверителите во банкротирањето   

 70 уСЛугИ ЗА уПРАВуВАЊЕ; уСЛугИ ЗА СОВЕТуВАЊЕ ВО ВРСКА СО 
уПРАВуВАЊЕТО

 70.1 услуги за управување
 70.10 услуги за управување
 70.10.1 услуги за управување
 70.10.10 Услуги за управување

Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за управување обезбедени од управата со другите единици 
на иста компанија или претпријатие
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -услуги на холдинг компании кои не се занимаваат со управување, 
опфатени во 64.20.10

 70.2 услуги за советување во врска со управувањето
 70.21 услуги за односи со јавноста и информирање 
 70.21.1 услуги за односи со јавноста и информирање 
 70.21.10 Услуги за односи со јавноста и информирање 

Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за советување, усмерување и оперативна помош, 
вклучувајќи и лобирање, методи за подобрување на имиџот и 
односите на претпријатието или поединците со јавноста, владата, 
гласачите, акционерите и други
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -планирање и креирање на услуги за рекламирање, опфатени во 
73.11.11
 -услуги на истражување на пазарот и јавното мислење, опфатени 
во 73.20
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 70.22 услуги за советување во врска со работењето и останато 
управување

 70.22.1 услуги за советување во врска со работењето
 70.22.11 Услуги за советување во врска со старатешко управување

Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за советување, насочување и оперативна помош во 
областа на деловната политика и стратегија, целосното планирање, 
структуирање и контрола на дадено претпријатие. Подетално 
општото управување може да вклучува еден или комбинација од 
следниве аспекти:
 •утврдување на политиката
 •одредување на организациската структура (систем на донесување 
на одлуки) која ќе обезбеди најефективно постигнување на целите 
 •правна организација
 •стратешки деловни планови
 •советодавни услуги во врска со развојот и реконструктуирањето 
на претпријатијата како што се спојување, преземање, заеднички 
вложувања, стратешки сојузи, диверзификација, приватизација
 •дефинирање на информацискиот управувачки систем
 •развој на управувачки извештаи и контрола
 •планови за деловни промени
 •ревизии на управување 
 •развој на програмите за зголемување на профитот
 •и други прашања кои се од посебна важност за управување со 
некое претпријатие
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -услуги на правни совети и застапување, опфатени во 69.10.1
 -услуги на советници и преговарачи кои договараат спојување или 
преземање на 
 претпријатија, опфатени во 66.19.21

 70.22.12 Услуги за советување во врска со  финансиско управување (освен за 
данок на добивка)
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги на советување, насочување и оперативна помош во 
областа на донесување на одлуки кои по својата природа се 
финансиски, како што се: 
 •управување со работниот капитал и ликвидноста, одредување на 
соодветна структура на капиталот
 •анализа на предлозите за инвестирање на капитал
 •управување со имотот
 •изработка на сметководствени системи и пресметки како и 
пресметковна контрола
 •услуги на финансиско советување во врска со спојувањето, 
преземањето и др. како што се советите за методите на 
вреднување, методите на плаќање, методите на контрола, 
меѓународните финансии
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -услуги на креирање и развој на компјутерски софтвер за 
сметководствени системи, опфатени во  62.01.1
 -услуги на посредување во работењето со хартии од вредност, 
опфатени во 66.12.11
 -услуги за управување со портфолија и фондови, опфатени во 
66.30.11
 - услуги на ревизија во сметководството, книговодството и 
финансиите, опфатени во 69.20
 -услуги за даночно советување и услуги за подготовка, опфатени во 
69.20.31

 70.22.13 Услуги за советување во врска со управување со маркетингот
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Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги на советување, насочување и оперативна помош во 
врска со маркетинг стратегијата и маркетинг работењето на 
претпријатието.Советувањето во врска со маркетиншкото 
управување може да вклучува еден или комбинација од следниве 
аспекти: 
 •анализирање и дефинирање на маркетинг стратегијата
 •дефинирање на услугите за клиентите, формирање на цените, 
рекламирање и дистрибутивни канали
 •управување со продажбите и обука на продажниот персонал 
 •организација на маркетиншките канали (продажба на трговците 
на големо и дирекно на трговците на мало, дирекна пошта, 
франшиза, и др.), дизајнирање на пакувањето и други прашања во 
врска со маркетиншката стратегија и работењето на претпријатието
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -услуги за односи со јавноста и информирање, опфатени во 
70.21.10
 -услуги за реклама, опфатени во 73.11

 70.22.14 Услуги за советување во врска со управување со човечките ресурси
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за советување, насочување и оперативна помош во врска 
со стратегијата, политиката, практиката и постапките за управување 
со човечките ресурси во едно претпријатие.Советувањето во врска 
со човечките ресурси може да вклучува еден или комбинација од 
следниве аспекти:
 •ангажирање на кадри, надомест, бенефиции, мерење на 
учинокот и оценка
 •организационен развој (подобрување на развојот во и меѓу 
групите)
 •обука за усовршување и развој на вработените
 •постапки за разместување и планови за помош на вработените
 •планирање на сукцесија
 •ускладување со владините одредби во подрачјата како што 
се здравството, сигурноста, надоместокот на работниците и 
работничките права 
 •односи на вработените и управата
 •ревизија на човечкиот потенцијал
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -советодавни услуги во врска со барање и вработување или 
барање на раководен кадар, опфатени во 78.10.1
 -советодавни услуги во врска со образованието, опфатени во 
85.60.10

 70.22.15 Услуги за советување во врска со управување со производството
Оваа поткатегорија опфаќа услуги за советување за оперативно 
управување како што се:
 -советување во врска со подобрување на системите и постапките
 -подобрување на канцелариските и помошните операции како што 
се:
 •изглед на канцеларијата
 •правила и норми за работа во канцеларија
 -автоматизација на канцелариите, како што е избор и инсталирање 
на автоматски системи
 -развој на производството, осигурување на квалитет и управување 
со квалитетот
 -сигурност, осигурување и заштита на постројките
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -услуги за советување за системот за набавка, опфатени во 70.22.16
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 -услуги за инженерско советување и дизајнирање за индустриски и 
производни објекти и процеси, опфатени во 71.12.17 
 -услуги обезбедени од агрономи и агроекономисти, опфатени во 
74.90.19

 70.22.16 Услуги за советување во врска со логистика и набавка и други 
услуги за советување во врска со управување 
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за советување во областа на  управување со интегрирани 
синџири на набавки. Советувањето во областа на управување 
со интегрирани синџири на набавки е пакет на производи, 
кој вклучува услуги на управување со залихите, магацините, 
складиштата и дистрибуцијата
 -консултативни услуги во врска со логистичкото управување како 
што се:
 •консултативни услуги во врска со логистичкото управување 
со залихите, односно евидентирање на постоечките залихи, 
одредување на најкорисните потреби во врска со залихите за 
клиентите
 •советување поврзано со дистрибуцијата и транспортот на стоката, 
вклучувајќи го и процесот на примање, складирање и издавање на 
артиклите
 •услуги на советување во врска со логистичкото складирање и 
чување, вклучувајќи го и процесот на примање, складирање и 
издавање на артиклите
 •советување во врска со логистичкото одржување
 -други услуги за советување во врска со управувањето, неспомнати 
на друго место
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -архитектонски советодавни услуги, опфатени во 71.11.24
 -инженерски советодавни услуги, опфатени во 71.12.11
 -услуги за советување во врска со животната средина, опфатени во 
74.90.13
 -други научни и технички советодавни услуги неспомнати на друго 
место, опфатени во 74.90.19

 70.22.17 Услуги за управување со деловни процеси
 Оваа поткатегорија опфаќа обезбедување на пакет услуги кој ги 
комбинира интензивните услуги на информациската технологија со 
работата (рачна или стручна, зависно од решенијата), машините и 
помошната опрема, давање услуги и водење на деловни процеси 
за клиентите:
 -финансиско деловен процес како што е обработката на 
финансиските трансакции, обработката на кредитните картички, 
услуги на плаќање, услуги на позајмици
 -деловен процес во врска со човечкиот потенцијал, како што се 
бенефиции на администрацијата, обработка на платни списоци, 
управување со персоналот на администрацијата
 -деловен процес на управување со синџирите на набавка како што 
се управување со залихите, услуги на достава, логистички услуги, 
распоредување на производството и обработка на нарачките
 -деловен процес на односи со купувачите како што се давање 
информации, повикувачки центар,  оддел за односи со купувачите
 -деловен процес на вертикален пазар, кој се спроведува кај 
одделни индустрии како што се енергетиката, хемиската, нафтената
 -други деловни процеси за клиентите

 70.22.2 Други услуги за управување со проекти, освен услуги за 
управување со градежни проекти 
Оваа категорија не опфаќа:
 -услуги за управување со проекти во градежништвото, опфатени во 
71.12.20
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 70.22.20 Други услуги за управување со проекти, освен услуги за управување 
со градежни проекти 
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за координирање и надзор на ресурсите кои се во 
подготовка, водење и изведување на проекти во име на клиентот
 -услугите за управување со проектот може да вклучуваат изработка 
на пресметки, контрола на сметководството и трошоците, 
набавките, планирање на роковите и другите услови на работа, 
координација на работењето на претприемачите, контрола на 
квалитетот и др.
 -услуги за управување со проекти кои вклучуваат услуги на 
управување и канцелариско управување  со или без обезбедување 
на сопствен персонал
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -услуги за управување со проекти во градежништвото, опфатени во 
71.12.20

 70.22.3 Други услуги за деловно советување
 70.22.30 Други услуги за деловно советување

Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги на регионален, индустриски и туристички развој

 71 АРХИТЕКТОНСКИ  И ИНЖЕНЕРСКИ уСЛугИ; уСЛугИ ЗА ТЕХНИЧКО 
ИСПИТуВАЊЕ И АНАЛИЗА

 71.1 Архитектонски и инженерски услуги и услуги за техничко 
советување
Оваа група опфаќа:
 -услуги за изработка на нацрти (детални проекти, цртежи, планови 
и илустрации на згради, структури, системи и компоненти од 
инженерски и архитектонски спецификации, изработени од страна 
на атхитектонски цртачи или инженерски техничари)

 71.11 Архитектонски услуги
 71.11.1 Планови и нацрти за архитектонска употреба
 71.11.10 Планови и нацрти за архитектонска употреба 4906
 71.11.2 Архитектонски услуги за згради

Оваа категорија не опфаќа:
 -услуги за внатрешен дизајн, опфатени во 74.10.11

 71.11.21 Архитектонски услуги за проектирање на станбени згради
Оваа поткатегорија опфаќа архитектонски услуги за:
 -проектирање на станбени куќи
 -проектирање на станбени згради

 71.11.22 Архитектонски услуги за проектирање на нестанбени згради
Оваа поткатегорија опфаќа архитектонски услуги за:
 -проектирање на  деловни згради
 -проектирање на малопродажни објекти и ресторани
 -проектирање на хотели и конференциски центри
 -проектирање на објекти за здравствена нега
 -проектирање на згради за забава, рекреација и култура
 -проектирање на образовни институции
 -проектирање на индустриски згради
 -проектирање на транспортни и дистрибутивни објекти
 -проектирање на други нестанбени згради

 71.11.23 Архитектонски услуги за реставрација на историски објекти
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -архитектонски услуги со правни барања за зачувување и 
реставрација на историскиот карактер на згради

 71.11.24 Советодавни архитектонски услуги за градежни проекти
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Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги на вештаци од подрачјето на архитектурата кои прибираат 
докази и ги изнесуваат пред судот и пред административните тела 
и кои врз база на искуството, вештината и знаењето се компентенти 
да дадат свое мислење од тоа подрачје
 -давање совети, елаборати и извештаи поврзани со архитектурата
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -давање совети, елаборати и извештаи поврзани со архитектурата, 
во пакет со други архитектонски услуги за специфичен проект-
зависно од видот на проектот опфатен во 71.11.21, 71.11.22, 
71.11.23

 71.11.3 услуги за урбано и просторно планирање 
 71.11.31 Услуги за урбано планирање

Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за развојни планови во врска со користењето на 
земјиштето, избор на градилиштето, контрола и употреба, 
патни системи и одржување на земјиштето со цел создавање и 
одржување на системски координиран урбан развој како што се:
 •сеопфатни урбанистички планови
 •општински урбанистички планови
 •елементи на урбанистичките планови за специфични погодности 
или цели како што е транспортот, корисноста и др.
 •студии и планови поврзани со урбана санација и обнова
 •студии и планови поврзани со урбаниот јавен и приватен превоз 
и достапност
 •студии и планови поврзани со урбана економска и општествено 
просторна одржливост
 -студии за изводливост
 -советодавни услуги на урбано планирање, како што се стручно 
вештачење, политика и програм на проценка и други советодавни 
услуги на урбано планирање  
Оваа поткатегорија, исто така, опфаќа:
 -студии за влијанието на плановите за урбан развој на животната 
средина и економска проценка на урбаниот развој   
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -развојни услуги за проекти за нестанбени згради, опфатени во 
41.00.2

 71.11.32 Услуги за рурално  просторно планирање
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -развој на планови кои ги опишуваат долгорочните цели за развој 
на инфраструктурата, становите, индустријата, комерцијалните, 
рекреативните и другите објекти во руралните подрачја
 -сеопфатни планови кои покриваат голема географска област, за 
долг временски период

 71.11.33 Услуги за проектирање на главни локациски планови
Оваа поткатегорија опфаќа услуги кои обезбедуваат планови за 
градилишта, покажувајќи ја предложената локација на објектите, 
патиштата, паркиралиштата и другите објекти за:
 -проекти за станбени згради
 -проекти за нестанбени згради
 -проекти за објекти за рекреација на отворено и затворено

 71.11.4 Архитектонски услуги за уредување на околината и услуги за 
архитектонско советување

 71.11.41 Архитектонски услуги за уредување на околината
 Оваа поткатегорија опфаќа архитектонски услуги за уредување на 
околината за:
 -проекти за станбени згради:
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 •проекти за станбени куќи (за една фамилија)
 •проекти за станбени згради (за повеќе фамилии)
 •проекти за станбени единици (за поединци)
 -проекти за нестанбени згради:
 •проекти за деловни згради
 •проекти за хотели, конференциски центри, стадиони и арени
 •проекти за образовни институции
 •проекти за објекти за здравствена нега, казнени институции
 •проекти за други нестанбени згради
 -проекти за објекти за рекреација на отворено и затворено
 •градски центри и јавни плоштади
 •нестанбени рекреативни објекти, паркови и зелени површини
 •транспортни коридори
 •одморалишта
 •други проекти за објекти за рекреација на отворено и затворено
 Оваа поткатегорија, исто така, опфаќа архитетонски услуги на 
уредување на околината во врска со:
 -подготвување и модификување на теренот како што е 
расчистување на земјиштето и планови за категоризација, нацрти 
за дренажа, ерозија и седиментна контрола, нацрти за потпорни 
зидови, планови за системи за надворешно прскање
 -олеснување на пристапот до локациите со изработка на планови 
за осветление,  
планови за сигнализација, планови за патишта, нацрти за пристап
 -објекти за посебни намени

 71.11.42 Услуги за архитектонско советување за уредување на околината
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги на вештаци од подрачјето на уредување (проектирање) на 
околината кои прибираат докази и ги изнесуваат пред судот и пред 
административните тела и кои врз база на искуството, вештината и 
знаењето се компентенти да дадат свое мислење од тоа подрачје
 -давање совети, елаборати и извештаи поврзани со уредување 
(проектирање) на околината
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -давање совети, елаборати и извештаи поврзани со уредување 
(проектирање) на околината, во пакет со други архитектонски 
услуги на уредување на околината за специфичен проект, опфатени 
во 71.11.41

 71.12 Инженерски услуги и техничко советување поврзано со нив
 71.12.1 Инженерски услуги 

Оваа категорија не опфаќа:
 -услуги на истражување и експериментален развој во 
инжинерството, опфатени во 72.19.3

 71.12.11 Услуги за инженерско советување
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -обезбедување на совети на клиентите во врска со принципите 
и методите на инженерингот, при самостојно изведување на 
инженерски проекти, вклучувајќи и анализа на политиката, 
регулаторни студии и ревизии
 -обезбедување на сведочење на вештаци кои што имаат потребно 
искуство, обука, вештина или знаење од инженерството и се 
компентентни да даваат свое мислење од тоа подрачје
 -инженерско истражување на неуспешни инженерски  системи и 
структури за да се утврдат  случајните фактори
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 Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -совети, елаборати и извештаи во врска со проектот -проекти 
опфатени во 71.12.12, 71.12.19

 71.12.12 Инженерски услуги за градежни проекти
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -изготвување на нацрти, планови и студии во врска со станбени 
градежни проекти како што се:
 •нови и постоечки домови
 •куќи во низа, апартмани и др.
 •згради со комбинирана намена кои претежно се користат за 
живеење
 -изготвување на нацрти, планови и студии во врска со нови и 
постоечки комерцијални, јавни и инститиционални градежни 
проекти, вклучувајќи и згради со комбинирана намена кои 
претежно се користат за комерцијални, јавни или институционални 
цели како што се:
 •канцелариски згради
 •шопинг центри
 •хотели и ресторани
 •сервисни станици и складишта
 •терминали за автобуси и камиони
 •болници, училишта, цркви
 •затвори, стадиони и арени
 •библиотеки и музеи
Оваа поткатегорија, исто така, опфаќа:
 -советодавни инженерски услуги кои се однесуваат на специфични 
станбени, комерцијални, јавни или институционални градежни 
проекти
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -советодавни инженерски услуги кои не се поврзани за 
специфичен проект, опфатени во 71.12.11

 71.12.13 Инженерски услуги за енергетски проекти
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -инженерски услуги поврзани со објекти кои произведуваат 
електрична енергија од:
 •јаглен и други фосилни енергетски горива како нафта и гас
 •нуклеарна енергија
 •енергија од вода
 •друга енергија како што е соларната, енергијата добиена 
од ветар, геотермална енергија вклучувајќи и когенерациони 
постројки (електроцентрали кои едновремено примаат електрична 
и топлинска енергија)
 -инженерски услуги во врска со надземните и подземните линии 
за пренос и дистрибуција на електрична енергија 

 71.12.14 Инженерски услуги за транспортни проекти
 Оваа поткатегорија ги опфаќа сите инженерски услуги (вклучувајќи 
и нацрти, планови и студии), во врска со:
 -автопати, патишта и улици, вклучувајќи и издигнати автопати кои 
се користат за сообраќај на моторни возила
 -мостови и тунели
 -помошни патни транспортни објекти како што се станици за 
одмор, товарни станици, куќички за наплата на патарини
 -масовен транзитен систем, како на пример трамваи  или 
подземна железница
 -железници и соодветни структури
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 -железнички мостови и тунели
 -морски и речни пристаништа
 -пристаништа, брани, канали и насипи кои основно се користат за 
транспортни цели
 -аеродроми, аеродромски писти, хангари
 -други воздухопловни објекти
 -проекти за вселенски транспорт
 -проекти за транспорт на нафта и гас
 -други проекти за транспорт, неспомнати на друго место

 71.12.15 Инженерски услуги за проекти за управување со отпад (опасен и 
неопасен)
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -инженерски услуги поврзани со собирање и одстранување на 
отпад од домаќинствата како што се:
 •капацитети за рециклирање
 •капацитети за преработка отпад во ѓубрива (компостирање)
 •претоварни станици
 •капацитети за обновување на ресурси
 •места за депонирање на отпад
 -инженерски услуги поврзани со програмите за собирање, 
обработување, рециклирање и одстранување на индустриски 
гасови, вода и цврсти отпадоци до ниво на кое преостанатиот отпад 
може да биде сигурно одложен во природната околина или во 
обични локални системи
 -инженерски услуги поврзани со програмите за санација на опасен 
отпад, како што се:
 •ракување со нуклеарен отпад
 •уништување на хемиски агенси
 •обновување на запуштените индустиски постројки 
 •обликување на подземни води
 •санација на загадени места

 71.12.16 Инженерски услуги за проекти за водовод, канализација и дренажа
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -инженерски услуги поврзани со системите за собирање, 
дистрибуција, обработка и одстранување на вода како што се:
 •дистрибутивни системи за вода за пиење, пумпни станици, 
резервоари, објекти за складирање на вода, водови за пренос и 
дистрибуција на вода, вклучувајќи и насипи/брани кои примарно 
се користат за локална дистрибуција на вода за пиење и 
десалинизација (отстранување на солтта) на растенијата
 •системи за управување со дождовни води, системи за дренажа и 
задржување на водите, вклучувајќи и насипи/брани кои примарно 
се користат за контрола на поплави
 •системи за собирање, обработка и одстранување на отпадни води 
 •системи за наводнување и водовод, вклучувајќи и насипи/брани 
кои примарно се користат за наводнување

 71.12.17 Инженерски услуги за индустриски и производствени проекти
Оваа поткатегорија ја опфаќа примената на законите за физика 
и принципите на инженерстовото во дизајнот, развојот и 
користењето на машините, материјалите, инструментите, 
структурите,  процесите  и системите
 Оваа поткатегорија опфаќа:
 -инженерски услуги поврзани со индустриските капацитети и 
процеси:
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 •рударски и металуршки капацитети како што се рудници, 
топилници, фабрики, рафинерии на минерали, вклучувајќи и 
инженерски проекти за интегрирани капацитети и процеси
 •рударски и металуршки процеси  како што се вадење на руди, 
топење, рафинирање, обликување на метал
 •нафтени и петрохемиски капацитети, како што се платформи 
за нафта и гас, рафинерии, цевоводи, петрохемиски погони,  
вклучувајќи и инженерски проекти за интегрирани капацитети и 
процеси
 •процеси за производство на нафта и петрохемикалии, како што се 
вадење, рафинирање, формулирање, мешање
 •микроелектронски капацитети и процеси, како што се оние кои 
произведуваат микропроцесори, силиконски чипови и облоги, 
микроплочи и полупроводници
 •капацитети и процеси за индустријата на текстил и облека
 •капацитети и процеси за преработка на железо и челик
 •други индустриски и преработувачки капацитети и процеси, 
неспомнати на друго  
место
 -инженерски услуги поврзани со дизајнот на индустриските и 
преработените 
производи:
 •индустриски машини како што се земјоделските, градежните, 
рударските,  
металопреработувачките, комерцијалните и машините на 
услужната индустрија, 
греењето, вентилацијата и климатизација, машините за пренос на 
сила
 •електронска опрема како што се компјутерите и периферната 
опрема, опрема за комуникација, аудио и видео опрема, 
полупроводници и други електронски компоненти
 •електрична опрема како што е осветлувањето, големи и мали 
апарати и нивни елементи
 •транспортна опрема како што се моторните возила, авионите, 
возовите,  
морските пловила, свемирските летала
 •индустриски и произведени производи неспомнати на друго 
место
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -услуги на индустриски дизајн, опфатени во 74.10.12

 71.12.18 Инженерски услуги за телекомуникациски проекти и проекти за 
емитување
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -инженерски услуги во врска со системите за пренос на глас и 
податоци меѓу мрежни терминални точки со помош на жица од 
бакар, фиброоптички кабли, коаксиални кабли и хибридни фибро 
коаксиални кабли
 -инженерски услуги поврзани со системите за пренос на глас, 
податоци и програми меѓу мрежни терминални точки преку кратки 
таласи или микроталаси како што се:
 •безжични телефонски системи
 •сателитски радио системи
 •сателитски системи за дирекно емитување
 -инженерски услуги поврзани со системите за пренос на радио и 
телевизиски сигнал
 -инженерски услуги поврзани со системите за пренос или 
дистрибуција на глас, податоци или програми, неспомнати на друго 
место

 71.12.19 Инженерски услуги за други проекти
Оваа поткатегорија опфаќа:
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 -инженерски услуги поврзани со:
 •проекти за дистрибуција на природен гас и пареа
 •други комунални проекти, неспомнати на друго место
 -инженерски услуги поврзани со системите, процесите, 
капацитетите или производите, неспомнати на друго место, 
вклучувајќи и обезбедување на поврзани со нив нацрти, планови и 
студии

 71.12.2 услуги за управување со градежни проекти
 71.12.20 Услуги за управување со градежни проекти

Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги на преземање на целосна одговорност за успешно 
довршување на градежните проекти во име на клиентот, 
вклучувајќи го и организирањето на финансиите и нацртите, 
барање тендери и извршување на управувачки и контролни 
функции
 -услуги на управување со проекти од страна на инженери или 
архитекти
 Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -општи градежни работи, опфатени во одделите 41,42

 71.12.3 геолошки, геофизички и услуги за истражување и советување
 71.12.31 Услуги за геолошко и геофизичко советување

Оваа поткатегорија опфаќа:
 -геолошки советодавни услуги поврзани со рудните наслаги, 
нафтените полиња и полињата на гас и подземните води, со помош 
на проучување на својствата на земјата и структурата на карпите
 -обезбедување на совети кои се однесуваат на истражување и 
развој на наоѓалишта на минерали, нафта и земен гас
 -советодавни услуги на проценка на геолошки, геофизички и 
геохемиски аномалии
 -советодавни услуги кои се однесуваат на геолошки мапи или 
истражувања на површината на земјата или земјините слоеви

 71.12.32 Геофизички услуги
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги кои обезбедуваат информации за формациите под 
земјината површина со различни методи:
 •сеизмографички, гравиметрички, магнетометрички методи
 •други методи за испитување на формациите под земјината 
површина
 Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -работи за пробно дупчење и сондирање, опфатени во 43.13.10

 71.12.33 Услуги за вадење и процена на минерали
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -пробно дупчење во врска со вадењето на нафта и природен гас, 
опфатено во 09.10.11
 -работи за пробно дупчење и сондирање, опфатени во 43.13.10

 71.12.34 Услуги за мерење на површини
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за собирање информации за обликот, позицијата и/или 
границите на одделен дел од земјината површина со различни 
методи, вклучувајќи транзитно, фотограметричко и хидрографско 
мерење со цел подготвување на карти
 -собирање на податоци преку сателит
 -услуги за мерење на земјиштето (на пр.обележување на имотот, 
означување на граници)
 Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -услуги за фотографирање од воздух, опфатени во 74.20.24
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 71.12.35 Услуги за изработка на карти
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги на изработка на карти кои се состојат од подготовка 
и ревизија на карти од сите видови (на пр.патни, катастарски, 
топографски, планиметриски, хидрографски), користејќи 
ги резултатите од мерењата, други карти и други извори на 
информации
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -публикување на карти и атласи, опфатено во 58.11.15 и 58.11.16

 71.2 услуги за техничко испитување и анализа
 71.20 услуги за техничко испитување и анализа
 71.20.1 услуги за техничко испитување и анализа
 71.20.11 Услуги за испитување и анализи на составот и чистотата

Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги на испитување и анализа на хемиските и биолошките 
својства на материјалите како што се воздухот, водата, отпадот 
(градски и индустриски), горивото, металот, почвата, минералите, 
храната и хемикалиите
 -услуги на испитувања и анализа на сродни научни подрачја како 
што се микробиологијата, биохемијата, бактериологијата и др.
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -услуги на испитувања поврзани со здравствената нега и контрола 
на животните, опфатени во 75.00.1
 -услуги на медицински и стоматолошки испитувања, опфатени во 
86.90.15

 71.20.12 Услуги за испитување и анализа на физичките својства
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за испитување и анализа на физичките својства како 
што се силата, растегливостта, електричната проводливост и 
радиоактивноста на материјалите како металите, пластиката, 
текстилот, дрвото, стаклото, бетонот и др.
 -услуги на испитување на напнатоста, цврстината, отпорноста на 
удар, замор на материјалот и ефекти на високи температури

 71.20.13 Услуги за испитување и анализи на интегрирани механички и 
електрични системи
Оваа поткатегорија опфаќа:
  -услуги за испитување и анализа на механичките и електричните 
својства на машините, моторите, автомобилите, алатите, апаратите, 
комуникациската опрема и на друга опрема која содржи механички 
и електрични компоненти.
 Резултатите од испитувањата и анализите обично се прикажуваат 
во облик на проценка на карактеристиките и работењето на 
испитуваниот предмет. Испитувањето може да се изврши со 
користење на макети или модели на бродови, авиони, брани и др.

 71.20.14 Услуги за техничко испитување на исправност на патнички возила
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за периодична техничка контрола на исправноста на 
автомобилите, мотоциклите, автобусите, теретните возила, 
камионите и другите патни транспортни средства
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -услуги за поправка и одржување на моторни возила и мотоцикли, 
опфатени во 45.20
 -услуги за проценка на штети, опфатени во 66.21.10

 71.20.19 Други услуги за техничко испитување и анализа
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за испитување и анализа од техничка или научна природа 
кои не го менуваат испитуваниот предмет
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 -радиографско, магнетско и ултразвучно испитување на деловите 
и структурата на машините со цел утврдување на дефектите. Ова 
испитивање често се спроведува на самото место
 -сертификати (атестирање) за бродови, авиони, брани и др.
 -сертификати и заверки за уметнички дела
 -радиолошко испитување на исправноста на заварените места
 -услуги за анализа на полициските лабаратории
 -сите други услуги на техничко испитување и анализа, неспомнати 
на друго место
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -услуги за проценка на штетата во име на осигурителните 
компании, опфатени во 66.21.10
 -услуги за техничка контрола на исправноста на автомобилите, 
опфатени во 71.20.14
 -услуги на медицинска анализа и испитувања, опфатени во 
86.90.15

 72 уСЛугИ ЗА НАуЧНО ИСТРАЖуВАЊЕ И РАЗВОЈ
Овој оддел не опфаќа:
 -услуги за истражување на пазарот, опфатени во 73.20.11

 72.0 услуги за научно истражувачки развој
 72.00 услуги за научно истражувачки развој
 72.00.1 услуги за интердисциплинарни истражувања и експериментален 

развој 
 72.00.11 Услуги за основни интердисциплинарни истражувања 

Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги на основни  истражувања кои се однесуваат на природните 
науки/инженеринг и општествените науки/хуманитарни

 72.00.12 Услуги за применети интердисциплинарни истражувања 
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги на применети  истражувања кои се однесуваат на 
природните науки/инженеринг и општествените науки/
хуманитарни

 72.00.13 Услуги за интердисциплинарен експериментаален развој
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги на експериментален развој кои се однесуваат на 
природните науки/инженеринг и општествените науки/
хуманитарни

 72.00.2 Оригинални интердисциплинарни истражувања и 
експериментален развој

 72.00.20 Оригинални интердисциплинарни истражувања и експериментален 
развој
Оваа поткатегорија опфаќа:
  -научни оригинали, односно идеи, планови, нацрти, формули за 
пронајдоци, производи и процеси, кои можат да бидат заштитени и 
лиценцирани како индустриска сопственост, трговски тајни, патенти 
и сл
Создавањето на овие оригинални дела се извршува  за сопствена 
сметка, односно нивното производство е наменето за продажба 
без договор или за познат купувач

 72.1 услуги за истражување и експериментален развој во природните 
науки и инженерството

 72.11 услуги за истражување и експериментален развој во 
биотехнологијата

 72.11.1 услуги за истражување и експериментален развој во 
здравствената биотехнологија
 Оваа категорија опфаќа услуги на истражување и експериментален 
развој во примената на науката и технологијата врз живи 
организми, производи или модели од нив, со промена на живите 
или неживите материи со цел создавање на знаење, стоки и услуги
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 Ова опфаќа:                                                                                                                   
 -услуги на истражување и експериментален развој на ДНК 
(кодирање):
 •геномика, фармако-генетика, генетски истражувања, ДНК 
секвенцирање/синтеза/зголемување, генетски инженеринг
 -истражување и експериментален развој на протеини и молекули 
(функционални блокови):
 •протеини/пептиди секвенцирање/синтеза, липид/протеин/глико 
инженеринг, протеомика, хормони и фактори за растење, клеточни 
рецептори/испраќање/феромони
 -истражување и експериментален развој на клеточна и ткивна 
култура и инженеринг: 
 •клеточна/ткивна култура, инженеринг на ткива, хибридизација, 
клеточна  
фузија, вакцини/имуно стимуланси, манипулација со ембриони
 -истражување и експериментален развој на биотехнолошки 
процеси:
 •биореактори, ферментација, биопреработка, биоекстракција,  
биодесулфуризација, биомаса, биофилтрирање, биоремедиација
 -истражување и експериментален развој на субклеточни 
организми:
 •генетска терапија, вирусни вектори

 72.11.11 Услуги за основни истражувања во здравствената биотехнологија
 72.11.12 Услуги за применети истражувања во здравствената биотехнологија
 72.11.13 Услуги за експериментален развој во здравствената биотехнологија
 72.11.2 услуги за истражување и експериментален развој во 

биотехнологијата на заштита на човековата средина и во 
индустриската биотехнологија

 72.11.21 Услуги за основно истражување во биотехнологијата на заштита на 
човековата средина и во индустриската биотехнологија

 72.11.22 Услуги за применето истражување во биотехнологијата на заштита 
на човековата средина и во индустриската биотехнологија

 72.11.23 Услуги за експериментален развој во биотехнологијата на заштита 
на човековата средина и во индустриската биотехнологија

 72.11.3 услуги за истражување и експериментален развој во 
земјоделската биотехнологија 

 72.11.31 Услуги за основно истражување во земјоделската биотехнологија 
 72.11.32 Услуги за применето истражување во земјоделската биотехнологија 
 72.11.33 Услуги за експериментален развој во земјоделската биотехнологија 
 72.11.4 Оригинални истражувања и развој во биотехнологијата
 72.11.40 Оригинални истражувања и развој во биотехнологијата
 72.19 услуги за истражување и експериментален развој во другите 

природни науки и инженерството
 72.19.1 услуги за истражување и експериментален развој во физиката

Оваа категорија опфаќа:
 -услуги на истражување и експериментален развој во областа на 
топлината, светлината, електромагнетизмот, астрономијата и др.

 72.19.11 Услуги за основно истражување во физиката
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги на истражување и експериментален развој во областа на 
топлината, светлината, електромагнетизмот, астрономијата и др.

 72.19.12 Услуги за применето истражување во физиката
 72.19.13 Услуги за експериментален развој во физиката
 72.19.2 услуги за истражување и експериментален развој во хемијата и 

биологијата
 72.19.21 Услуги за основно истражување во хемијата и биологијата
 72.19.22 Услуги за применето истражување во хемијата и биологијата
 72.19.23 Услуги за експериментален развој во хемијата и биологијата
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 72.19.3 услуги за истражување и експериментален развој во 
инженерството и технологијата, освен во биотехнологијата

 72.19.31 Услуги за основно истражување во инженерството и технологијата, 
освен во биотехнологијата

 72.19.32 Услуги за применето истражување во инженерството и 
технологијата, освен во биотехнологијата

 72.19.33 Услуги за експериментален развој во инженерството и 
технологијата, освен во биотехнологијата

 72.19.4 услуги за истражување и експериментален развој во 
медицинските науки и фармацијата

 72.19.41 Услуги за основно истражување во медицинските науки и 
фармацијата

 72.19.42 Услуги за применето истражување во медицинските науки и 
фармацијата

 72.19.43 Услуги за експериментален развој во медицинските науки и 
фармацијата

 72.19.5 услуги за истражување и експериментален развој во 
земјоделските науки

 72.19.51 Услуги за основно истражување во земјоделските науки
 72.19.52 Услуги за применето истражување во земјоделските науки
 72.19.53 Услуги за експериментален развој во земјоделските науки
 72.19.6 услуги за истражување и експериментален развој во другите 

природни науки
 72.19.61 Услуги за основно истражување во другите природни науки
 72.19.62 Услуги за применето истражување во другите природни науки
 72.19.63 Услуги за експериментален развој во другите природни науки
 72.19.7 Оригинални истражувања и развој во другите природните науки и 

инженерството
 72.19.70 Оригинални истражувања и развој во другите природните науки и 

инженерството
 72.2 услуги за истражување и експериментален развој во 

општествените и хуманитарните науки
 72.20 услуги за истражување и експериментален развој во 

општествените и хуманитарните науки 
 72.20.1 услуги за истражување и експериментален развој во 

психологијата
 72.20.11 Услуги за основно истражување во психологијата
 72.20.12 Услуги за применето истражување во психологијата
 72.20.13 Услуги за експериментален развој во психологијата
 72.20.2 услуги за истражување и експериментален развој во правото

Оваа категорија опфаќа:
 -услуги на истражување и експериментален развој во јавното и 
граѓанското право и др.

 72.20.21 Услуги за основно истражување во правото
 72.20.22 Услуги за применето истражување во правото
 72.20.23 Услуги за експериментален развој во правото
 72.20.3 услуги за истражување и експериментален развој во јазикот и 

литературата
Оваа категорија опфаќа:
 -услуги на истражување и експериментален развој во старите и 
современите јазици и литератури

 72.20.31 Услуги за основно истражување во јазикот и литературата
 72.20.32 Услуги за применето истражување во јазикот и литературата
 72.20.33 Услуги за експериментален развој во јазикот и литературата
 72.20.4 услуги за истражување и експериментален развој во другите 

општествени и хуманитарни науки
 72.20.41 Услуги за основно истражување во другите општествени и 

хуманитарни науки
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 72.20.42 Услуги за применето истражување во другите општествени и 
хуманитарни науки

 72.20.43 Услуги за експериментален развој во другите општествени и 
хуманитарни науки

 72.20.5 услуги за истражување и експериментален развој во економијата
Оваа категорија опфаќа:
  -истражување и експериментален развој во теориите на 
економијата, деловното управување, финансиите, статистиката, 
итн. 
Оваа категорија не опфаќа:
  -услуги на истражување на пазарот, опфатени во 73.20.11

 72.20.51 Услуги за основно истражување во економијата
 72.20.52 Услуги за применето истражување во економијата
 72.20.53 Услуги за експериментален развој во економијата
 72.20.6 Оригинални истражувања и развој во општествените и 

хуманитарните науки
 72.20.60 Оригинални истражувања и развој во општествените и 

хуманитарните науки
Оваа поткатегорија опфаќа:
  -научни оригинали во општествените и хуманитарните науки, 
односно идеи, планови, нацрти, формули за пронајдоци, 
производи и процеси, кои можат да бидат заштитени и 
лиценцирани како индустриска сопственост, трговски тајни, патенти 
итн
Создавањето на овие оригинални дела се извршува  за сопствена 
сметка, односно нивното производство е наменето за продажба 
без договор или за познат купувач

 73 уСЛугИ ЗА РЕКЛАМА И ИСТРАЖуВАЊЕ НА ПАЗАРОТ
 73.1 услуги за реклама
 73.11 услуги на рекламни агенции
 73.11.1 услуги на рекламни агенции
 73.11.11 Услуги за комплетна реклама

Оваа поткатегорија опфаќа:
 -обезбедување на целосен асортиман на маркетингшки услуги, 
вклучувајќи  планирање, креирање и извршување на услуги како:
 •избор на медиум 
 •дизајнирање на реклами, илустрации, постери и др,
 •пишување на сценарија за рекламни филмови, медиумско 
поставување, планирање (без продукција) на рекламни објекти или 
филмови
 •организација на директен маркетинг или рекламна кампања со 
директна пошта
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -продукција и реализација на промотивни или рекламни филмови, 
опфатени во  59.11.12
 -услуги за односи со јавноста, опфатени во 70.21.10
 -услуги на истражување на пазарот, опфатени во 73.20.11
 -фотографски услуги, поврзани со реклама, опфатени во 74.20.22

 73.11.12 Услуги за директен маркетинг и директни е-маил услуги
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -развој и организација на рекламни кампањи за директен 
маркетинг, односно  организирање на испраЌање на рекламни и 
промотивни пораки директно до потрошувачите, за разлика од она 
преку масовните медиуми
Опфаќа методи како што е директната пошта и телемаркетингот
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Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -поштенски услуги, опфатени во 82.19.12

 73.11.13 Услуги за осмислување и концептуален развој на рекламната 
кампања
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -креирање на основна идеја за една реклама, составување на текст
 -пишување на сценарија за рекламни филмови
Оваа поткатегорија не опфаќа:
  -графички дизајн за потребите на огласувањето, опфатени во 
74.10.19

 73.11.19 Други рекламни услуги  
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги поврзани со авиореклама
 -услуги на испорака на бесплатни примероци и друг рекламен 
материјал
 -услуги на рекламна демонстрација и презентација на производите 
на местото на продажба
 -услуги на промотивна продажба (ако нема нарачки)
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -издавање на трговски рекламен материјал, опфатено во 58.19.15
 -услуги на модни агенции, опфатени во 78.10.12
 -услуги на испраќање на рекламен материјал, опфатени во 
82.19.12
 -услуги на телемаркетинг, опфатени во 82.20.10
 -услуги на организирање на конгреси и трговски изложби, 
опфатени во 82.30.1

 73.12 услуги за огласување преку медиуми
 73.12.1 Продажба на огласен простор или време со надомест или врз 

база на договор
Оваа категорија опфаќа:
 -услуги на продажба или давање под наем на огласен простор или 
време со надомест или врз база на договор
   -услуги на агенциите за купување на простор во медиумите, кои 
купуваат  простор или време во медиуми во име на огласувачот 
или  рекламните агенции
Оваа категорија не опфаќа:
 -јавни односи и комуникациски услуги, опфатени во 70.21.10

 73.12.11 Продажба на огласен простор  со надомест или врз база на 
договор, во печатени медиуми
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги на продажба или давање под наем на огласен простор, со 
надомест или врз база на договор, во печатени медиуми
 -услуги на агенциите за купување на простор во медиумите , кои 
купуваат  простор или време во печатените медиуми, во име на 
огласувачот или  рекламните агенции
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -продажба на огласен простор во печатените медиуми, опфатени 
во одделот 58

 73.12.12 Продажба на огласен простор  со надомест или врз база на 
договор, на ТВ/радио
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги на продажба или давање под наем на огласен простор или 
време на ТВ/радио, со надомест или врз база на договор
 -услуги на агенциите за купување на простор во медиумите, кои 
купуваат  простор или време во медиуми, во име на огласувачот 
или  рекламните агенции
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Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -продажба на огласен простор на ТВ/радио преку радиодифузни 
компании, опфатена во 60.10.30, 60.20.30 .

 73.12.13 Продажба на огласен простор  со надомест или врз база на 
договор, на интернет
Оваа поткатегорија опфаќа:
  -услуги на продажба или давање под наем на огласен простор на 
интернет, со надомест или врз база на договор 
 -услуги на агенциите за купување на простор во медиумите, кои 
купуваат  простор или време на интернет, во име на огласувачот 
или  рекламните агенции

 73.12.14 Продажба на огласен простор или време при настани
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги на продажба и давање под наем на огласен простор или 
време, со надомест или врзбаза на договор
 -услуги на агенциите за купување на простор во медиумите, кои 
купуваат  простор или време во медиуми, во име на огласувачот 
или  рекламните агенции
 -продажба на права врз имиња на турнири, стадиони итн.

 73.12.19 Друга продажба на огласен простор или време со надомест или врз 
база на договор
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -останати услуги на продажба или давање под наем на огласен 
простор или време со надомест или врз база на договор
 -услуги на агенциите за купување на простор во медиумите, кои 
купуваат  простор или време во медиуми, во име на огласувачот 
или  рекламните агенции
 -продажба на огласен простор или време на билборди, згради, 
превозни средства итн.
 -продажба на огласен простор или време на електронски медиуми 
различни од on-line
 -продажба на огласно време на видеоклип и филм (пласман на 
производот)

 73.12.2 Препродажба на огласен простор или време со надомест или врз 
база на договор

 73.12.20 Препродажба на огласен простор или време со надомест или врз 
база на договор

 73.2 услуги за истражување на пазарот и испитување на јавното 
мислење

 73.20 услуги за истражување на пазарот и испитување на јавното 
мислење

 73.20.1 услуги за истражување на пазарот и слични услуги
Оваа категорија опфаќа:
 -анализа на пазарот, анализа на конкуренцијата и однесувањето на 
потрошувачите
 -користење на истражувачки монографии, статистики, 
економетриски модели, истражувања, итн.
Оваа категорија не опфаќа:
 -рекламни услуги, опфатени во 73.1
 -услуги на испитување на јавното мислење, опфатени 73.20.20 

 73.20.11 Услуги за истражување на пазарот; квалитативни истражувања
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -анализа на пазарот, анализа на конкуренцијата и однесувањето на 
потрошувачите
  -користење на истражувачки монографии, статистики, 
економетриски модели, истражувања, итн.
 -интервју со едно или повеќе лица со искрени одговори кои не 
може да се групираат во интервали
  -често се темелат на студија на случај
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 73.20.12 Услуги за истражување на пазарот; квантитативни и ad-hok 
истражувања
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -анализа на пазарот, анализа на конкуренцијата и однесувањето на 
потрошувачите
 -користење на истражувачки монографии, статистики, 
економетриски модели, истражувања, итн.
 -истражувања кои се спроведуваат еднократно и одговорите може 
да се групираат во интервали

 73.20.13 Услуги за истражување на пазарот; квантитативни, континуирани и 
редовни истражувања
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -анализа на пазарот, анализа на конкуренцијата и однесувањето на 
потрошувачите
 -користење на истражувачки монографии, статистики, 
економетриски модели, истражувања итн.
 -истражувања кои се спроведуваат на редовна основа и 
одговорите може да се групираат во интервали

 73.20.14 Услуги за истражување на пазарот, освен спроведување на 
истражувања
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -анализа на пазарот, анализа на конкуренцијата и однесувањето на 
потрошувачите
 -користење на истражувачки монографии, статистики, 
економетриски модели, истражувања, итн.
 -проучуване на пазарот без спроведување на истражување, 
користејќи веќе постоечки информацији од различни извори

 73.20.19 Други услуги за истражување на пазарот
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -анализа на пазарот, анализа на конкуренцијата и однесувањето на 
потрошувачите
 -користење на истражувачки монографии, статистики, 
економетриски модели, истражувања итн.

 73.20.2 услуги за испитување на јавното мислење
 73.20.20 Услуги за испитување на јавното мислење

Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги на истражување, создадено да обезбеди информација 
за јавното мислење во врска со социјалните, економските, 
политичките и другите прашања
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -услуги на слични истражувања создадени за собирање на 
информација за ставот и преференциите на потрошувачите, 
опфатени во 73.20.1

 74 ДРугИ СТРуЧНИ, НАуЧНИ И ТЕХНИЧКИ уСЛугИ
 74.1 Специјализирани дизајнерски услуги
 74.10 Специјализирани дизајнерски услуги
 74.10.1 Внатрешен дизајн, индустриски дизајн и други специјализирани 

дизајнерски услуги
 74.10.11 Услуги за внатрешен дизајн 

Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за внатрешен дизајн како што се планирањето и 
дизајнирањето на внатрешниот простор за задоволување на 
физички, естетски и функционални потреби на луѓето
 -изготвување на нацрти за внатрешна декорација
 -внатрешна декорација
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -услуги на архитектонско планирање, опфатени во 71.11

 74.10.12 Услуги за индустриски дизајн 
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Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги на дизајнирање на индустриски производи, односно 
креирање и развивање на дизајнерски решенија и спецификации 
со цел оптимизирање на користењето, вреднувањето и изгледот на 
производите, преку определување на материјалот, конструкцијата, 
механизмите, обликот, бојата и завршната обработка на 
производот, земајќи ги во предвид потребите на клиентите, 
безбедноста, побарувачката и ефикасноста во дистрибуцијата, 
користењето и одржувањето
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -инженерски услуги за дизајнирање на индустриски производи, 
опфатени во 71.12.17

 74.10.19 Други специјализирани дизајнерски услуги
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги кои се состојат од креативно дизајнирање и подготвување 
на модели за разновидни производи преку ускладување на 
естетските со техничките критериуми како и со другите барања, 
како што се:
 •дизајн на мебел
 •дизајн на облека, обувки и накит
 •естетски дизајн на разновидни други производи
 -услуги за дизајн на пакувања
 -производство на тродимензионални модели
 -услуги на графички дизајн за потребите на огласување

 74.10.2 Дизајнерски оригинали
 74.10.20 Дизајнерски оригинали 4906

Оваа поткатегорија опфаќа:
 -оригинални концепти на дизајни, произведени за сопствена 
сметка:
 •дизајн на индустриски производи
 •естетски дизајн
 •графички дизајн
 Овие производи на интелектуална сопственост се произведени 
со цел да се продадат или да се даде дозвола за користење 
информации на други 

 74.2 Фотографски услуги
 74.20 Фотографски услуги
 74.20.1 Фотографски плочи и филмови, освен кинематографски, 

осветлени
 74.20.11 Фотографски плочи и филмови, осветлени, но неразвиени 3704
 74.20.12 Фотографски плочи и филмови, осветлени, развиени, за офсетна 

репродукција
3705.10

 74.20.19 Други фотографски плочи и филмови, осветлени и развиени 3705.90
 74.20.2 Специјализирани фотографски услуги

Оваа категорија, исто така, опфаќа:
 -услуги на фоторепортери

 74.20.21 Услуги за изработка на портретни фотографии
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за фотографирање лица или други субјекти во студио 
или на други локации како што се канцеларии или домови на 
клиентите. Во тие услуги е вклучено развивањето и изработката на 
слики согласно со барањата на клиентите:
 •фотографии за пасош или лични карти
 •портрети на новороденчиња и на деца
 •семејни или воени портрети
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 •модни фотографии во студио
 •колективни фотографии

 74.20.22 Услуги за изработка на рекламни и слични фотографии
Оваа поткатегорија опфаќа:
  -услуги за фотографирање за:
 •трговски стоки, индустриски производи
 •модна и друга облека
 •машини, згради
 •лица и други субјекти за потребите за користење во односите со 
јавноста
 -фотографски услуги за:
 •рекламни материјали, брошури, огласи во весниците
 •каталози

 74.20.23 Услуги за фотографии и видеоснимки на настани
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за фотографирање или видеоснимки на настани во живо, 
како што се венчавки, свечености за врачување на дипломи, 
конвенции, приеми, модни ревии, спортски и други актуелни 
настани
 Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -услуги за продукција на филм, видео и телевизиска програма 
опфатени во 59.11.1
 -услуги на новински агенции, опфатени во 63.91.1

 74.20.24 Услуги за фотографирање од воздух
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за фотографирање на пејсажи, објекти и други површини 
од авион или хеликоптер
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -фотограметриско снимање и собирање податоци со сателит, 
опфатени во 71.12.34

 74.20.29 Други специјални фотографски услуги
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за фотографирање на лица, предмети или пејсажи со 
примена на специјална опрема и техника.Пример:
 •подводно фотографирање
 •медицинско и биолошко фотографирање
 •фотомикрографија
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -обезбедување на фотографии наменети за новински агенции, 
опфатени во 63.91.1

 74.20.3 Други фотографски услуги
 74.20.31 Услуги за развивање на фотографиски филмови

Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги кои главно се состојат од развивање на негативи и 
изработка на фотографии според барањата на корисниците:
 •зголемување на негативи или слајдови
 •црно-бела обработка
 •печатење во боја
 •копии на дијапозитиви и негативи, препечатување и друго
 -услуги кои се состојат во развивање на филмови за слајдови од 
аматерски фотографи и комерцијални клиенти
 -услуги за подготовка на фотографски слајдови
 -услуги за копирање на филмови
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 -префрлање на фотографии и филмови на други медиуми
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -услуги за обработка на филмови и услуги кои следат после 
продукцијата, опфатени во 59.12.1

 74.20.32 Услуги за реставрирање и ретуширање на фотографии
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги кои  се состојат во реставрирање на стари фотографии
 -ретуширање и други специјални фотографски ефекти

 74.20.39 Други фотографски услуги, неспомнати на друго место 
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за микрофилмови
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -услуги за фотокопирање, опфатени во 82.19.11

 74.3 услуги за писмен и устен превод 
 74.30 услуги за писмен и устен превод 
 74.30.1 услуги за писмен и устен превод 
 74.30.11 Услуги за писмен превод 

Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги кои главно се однесуваат на превод на текстови од еден на 
друг јазик, врз база на пишан документ

 74.30.12 Услуги за устен превод
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за непосреден усмен превод на говор од еден на друг јазик

 74.9 Други стручни, научни и технички услуги, неспомнати на друго 
место

 74.90 Други стручни, научни и технички услуги, неспомнати на друго 
место

 74.90.1 Стручни и технички помошни и советодавни услуги, неспомнати 
на друго место

 74.90.11 Услуги за ревизии на сметки и информации за надомест за превоз 
на стока

 74.90.12 Услуги за деловно посредување и проценување, освен за недвижен 
имот и осигурување
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за организирање на купување и продажба на мали и 
средни претпријатија, вклучувајќи и професионална пракса
 -услуги на процена на антиквитети, накит и слично
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -услуги за процена на ризик и штета, за осигурувачките друштва, 
опфатени во 66.21.10
 -услуги што ги вршат брокери на недвижен имот, опфатени во 
68.31.1
 -услуги за процена на недвижен имот, опфатени во 68.31.16

 74.90.13 Советодавни услуги за заштита на животната средина
Оваа поткатегорија опфаќа:
  -процена  на животната средина, односно објективни студии 
направени за било која од овие цели или за повеќето од нив: 
утврдување дали загадувањето на околината се јавува на одредена 
локација или не и ако е така, утврдување на изворот, природата и 
степенот на загадувањето; оценка на ризикот за јавната безбедност 
и здравјето од загадувањето на животната средина поврзана со 
планираните или поставените проекти; процена на влијанието на 
промените на животната средина  кои се резултат на човечки или 
природни дејства врз екологијата и економијата 
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 -ревизија на животната средина, односно независна оценка на 
моменталната состојба на усогласеност со важечките барања 
за заштита на животната средина и усогласеност со политиките, 
праксата и контролата на животната средина 
 -услуги за планирање на санација, односно подготовка на планови 
за намалување на загадувањето, обично на одредена локација, кои 
ги вклучуваат потребните технички и други барања кои можат да 
бидат предвидени со закон или регулатива
 -процена на студиите за животната средина, односно изготвување 
на анализи кои ги објаснуваат предностите и слабостите на 
студијата за животната средина и ја поставуваат основата за 
алтернативни мерки. Процената на студиите за  
животната средина, исто така, вклучува и анализа на идните 
одговори од  
еколошки институции односно од регулаторите на животната 
средина
 -советување за управување со природните ресурси, односно 
обезбедување на  
објективни информации, совети или насоки тргнувајќи од 
најдобрите практики за  
еколошки одржлив развој и искористување на; земјата, шумите, 
водните површини,  
гасот, нафтата и минералните наоѓалишта, флората и фауната и 
другите природни  
ресурси
 -советување за ракување со отпадот односно обезбедување на 
објективни  
информации, совети или насоки тргнувајќи од најдобрите практики 
за  
минимизирање, транспорт, третирање на отпадот, депонирање и /
или негово  
рециклирање
 -советување за развивање на еколошката политика, односно 
советување на јавни  
или приватни институции за планот, развојот и имплементацијата 
на еколошките  
правилници, закони, стандарди или практики
 -други советодавни услуги од областа на животната средина, 
неспомнати на друго  
место

 74.90.14 Услуги за прогнозирање на времето и метереолошки услуги
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -изготвување на метереолошки анализи за атмосферата, 
прогнозирање на времето и временските услови

 74.90.15 Безбедносно-советодавни услуги
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги кои се состојат во одредување на потребите на клиентот и 
давање совети и сугестии за видот на осигурување кој е најдобар за 
клиентот или за подобрување на постоечкиот систем
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -советодавни услуги за сигурност на компјутерите, опфатени во 
62.02
 -услуги за надзор и одржување на сигурносните системи, опфатени 
во 80.20.10

 74.90.19 Други научни и технички советодавни услуги, неспомнати на друго 
место
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -научни советодавни услуги од математичари, статистичари итн.
 -услуги од агрономи и агроекономисти
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 -услуги од геодети односно од квантитативни проценители
 -услуги од други научни и технички консултанти, неспомнати на 
друго место
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -советодавни услуги во врска со управување со работењето, 
опфатени во 70.22.1
 -советодавни услуги од архитекти и инженери, опфатени во 
71.11.24, 71.12.11
 -услуги од маркетинг консултанти, опфатени во 73.11.1

 74.90.2 Други, стручни, технички и деловни услуги, неспомнати на друго 
место

 74.90.20 Други, стручни, технички и деловни услуги, неспомнати на друго 
место
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -специјални советодавни услуги поинакви од оние за недвижен 
имот, осигурување и инженерски услуги, односно специјални 
советодавни услуги поврзани со уметноста, правото итн.
 -услуги за управување со авторски права и приходите од нив, освен 
со авторските права за филмови и авторските права за уметност
 -услуги за управување со правата на индустриска сопственост 
(патенти, лиценци,трговски марки, франшизи итн.)
Оваа поткатегорија, исто така, опфаќа:
 -услуги на агенции и агенти во корист на поединци кои бараат 
ангажман во филмови, театарски претстави или други забавни или 
спортски настани
 -пласман на книги, игри, уметнички дела, фотографии и слично на 
издавачи, продуценти и други
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -услуги за управување со правата на филмови, опфатени во 
59.13.12
 -услуги за управување со авторските права за уметност, опфатени 
во 90.02.19
 -услуги на објекти за културни манифестации, опфатени во 90.04.10
 -услуги за организирање на спортски настани, опфатени во 
93.11.10, 93.12.10

 75 ВЕТЕРИНАРНИ уСЛугИ
 75.0 Ветеринарни услуги
 75.00 Ветеринарни услуги
 75.00.1 Ветеринарни услуги

Оваа категорија не опфаќа:
 -услуги кои се однесуваат на одгледување добиток, како што е 
вештачкото оплодување, опфатено во 01.62.10
 -ветеринарни испитувања и услуги за контрола на прехранбените 
производи, опфатени во 71.20.11

 75.00.11 Ветеринарни услуги за домашни миленичиња
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -медицински, хируршки и стоматолошки услуги на домашни 
миленичиња кои се вршат во ветеринарни болници  или надвор 
од нив. Овие услуги се наменети за лекување и одржување на 
здравјето на животните
 -болнички, лабораториски и технички услуги, храна (вклучувајќи и 
специјални диети) и други услуги
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -услуги за сместување и грижа за домашните миленичиња без 
здравствена нега, опфатени во 96.09.11

 75.00.12 Ветеринарни услуги за добиток, живина и други животни
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Оваа поткатегорија опфаќа:
 -медицински, хируршки и стоматолошки услуги на добиток кои се 
вршат во ветеринарни болници  или надвор од нив. Овие услуги се 
наменети за лекување и одржување на здравјето на животните
 -болнички, лабораториски и технички услуги, храна (вклучувајќи и 
специјални диети) и други услуги
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -тестирање и следење на состојбата на стадата, услуги на носење 
на стадата на пасење, кастрирање на живина,опфатени во 01.62.10
 -услуги за стрижење на овци, опфатени во 01.62.10
 -услуги за сместување и грижа за домашните животни без 
здравствена нега, опфатени во 01.62.10

75.00.19 Други ветеринарни услуги
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -медицински, хируршки и стоматолошки услуги на други животни 
(вклучувајќи животни од зоолошки градини и животни кои се 
одгледуваат заради нивното крзно или други производи) кои се 
вршат во ветеринарни болници  или надвор од нив. Овие услуги се 
наменети за лекување и одржување на здравјето на животните
 -болнички, лабораториски и технички услуги, храна (вклучувајќи и 
специјални диети) и други услуги
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N/Л АДМИНИСТРАТИВНИ И ПОМОШНИ уСЛугИ
 77 уСЛугИ ЗА ИЗНАЈМуВАЊЕ И ДАВАЊЕ ПОД ЗАКуП (ЛИЗИНг)

Овој оддел не опфаќа:
 -услуги на финансиски закуп (лизинг), опфатени во 64.91.10

 77.1 услуги за изнајмување и давање под закуп на моторни возила
 77.11 услуги за изнајмување и давање под закуп на автомобили и 

моторни возила од лесна категорија
 77.11.1 услуги за изнајмување и давање под закуп на автомобили и 

моторни возила од лесна категорија
 77.11.10 Услуги за изнајмување и давање под закуп на автомобили и 

моторни возила од лесна категорија
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -изнајмување и давање под закуп на автомобили и моторни 
возила од лесна категорија, со тежина до 3.5 тони, без возач
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -изнајмување и давање под закуп на автомобили со возач, 
опфатени во 49.32.12

 77.12 услуги за изнајмување и давање под закуп на камиони
 77.12.1 услуги за изнајмување и давање под закуп на камиони
 77.12.11 Услуги за изнајмување и давање под закуп на превозни средства за 

превоз на стока, без возач
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за изнајмување и давање под закуп на моторни возила, 
со тежина поголема од 3.5 тони, без возач, главно дизајнирани за 
превоз на стока (на пр., полуприколки, трактори, камиони, товарни 
автомобили и други сродни возила)
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -услуги за изнајмување и давање под закуп на комерцијални 
товарни возила со возач, опфатени во 49.41.20

 77.12.19 Услуги за изнајмување и давање под закуп на други копнени 
превозни средства, без возач
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за изнајмување или давање под закуп на други патнички 
возила за јавен превоз, како автобуси, без возач
 -услуги за изнајмување или давање под закуп на други копнени 
превозни средства, без возач
 -услуги за давање под закуп на патнички превозни средства 
задвижувани од човек или животно, без услугите на возачот
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -услуги за изнајмување и давање под закуп на патнички возила за 
јавен превоз, со возач, опфатени во 49.39.31
 -услуги за изнајмување и давање под закуп на велосипеди, скии, 
опфатени во 77.21.10
 -услуги за изнајмување и давање под закуп на мотоцикли, 
каравани и камп-куќички, без возач, опфатени во 77.39.13

 77.2 услуги за изнајмување и давање под закуп на предмети за лична 
употреба и за домаќинствата

 77.21 услуги за изнајмување и давање под закуп на опрема за 
рекреација и спорт

 77.21.1 услуги за изнајмување и давање под закуп на опрема за 
рекреација и спорт

 77.21.10 Услуги за изнајмување и давање под закуп на опрема за рекреација 
и спорт
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за изнајмување и давање под закуп на опрема за спорт и 
рекреација како што се:
 •велосипеди, скии, лизгалки
 •едрилици, параглајдери
 •опрема за спорт на вода (на пр., даски за едрење, скии за вода)
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 •чамци за разонода (кануа, едрилици и други чамци за разонода)
 •друга спортска опрема (на пр., опрема за голф, опрема за игри 
на игралишта, опрема за тенис итн.), коњи за јавање, опрема за 
кампување итн.
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -услуги за изнајмување на видеоленти и дискови, опфатени во 
77.22.10
 -услуги за изнајмување на други предмети за лична употреба и за 
домаќинствата, опфатени во 77.29.1
 -услуги за изнајмување на опрема за спорт и рекреација како 
интегрален дел од објектите за рекреација, опфатени во 93.29.1

 77.22 услуги за изнајмување на видеоленти и дискови
 77.22.1 услуги за изнајмување на видеоленти и дискови
 77.22.10 Услуги за изнајмување на видеоленти и дискови

Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за изнајмување и давање под закуп на снимени 
видеокасети, CD и DVD плеери за домашна забава
 -услуги за изнајмување или давање под закуп на снимени записи, 
аудиокасети и компакт дискови
 -услуги за изнајмување и давање под закуп на видеоигри

 77.29 услуги за изнајмување и давање под закуп на други предмети за 
лична употреба и за домаќинствата

 77.29.1 услуги за изнајмување и давање под закуп на други предмети за 
лична употреба и за домаќинствата

 77.29.11 Услуги за изнајмување и давање под закуп на телевизори, 
радиоапарати и видеорекордери и  слична опрема и прибор
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за изнајмување или давање под закуп на сите видови на 
електрична и електронска опрема за домашна забава како што се:
 •стерео системи, касетофони, телевизори, радиоапарати
 •видеорекордери и слична опрема

 77.29.12 Услуги за изнајмување и давање под закуп на мебел и други 
апарати за домаќинствата
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за изнајмување и давање под закуп на мебел (вклучувајќи 
душеци и помошни душеци),електрични или неелектрични апарати 
за домаќинствота, како што се фрижидери, машини за перење, 
клима уреди, вентилатори, тостери,миксери и слично
 -услуги за изнајмување или давање под закуп на предмети од 
керамика и стакло, прибор за кујна и маса
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -услуги за изнајмување или давање под закуп на канцелариски 
мебел, опфатени во 77.33.11

 77.29.13 Услуги за изнајмување и давање под закуп на музички инструменти
 77.29.14 Услуги за изнајмување и давање под закуп на постелнина за 

домаќинствата
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -услуги за снабдување со постелнина од перални, опфатени во 
96.01.19

 77.29.15 Услуги за изнајмување и давање под закуп на текстил, облека и 
обувки 
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за изнајмување на костуми
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -услуги за снабдување со работна облека и соодветни артикли од 
перални, опфатени во 96.01.1

 77.29.16 Услуги за изнајмување и давање под закуп на машини и опрема за 
''направи сам'' 
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Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за изнајмување или давање под закуп на косилки за трева, 
алатки за поправка итн., без оператор

 77.29.19 Услуги за изнајмување и давање под закуп на други предмети за 
лична употреба и за домаќинствата, неспомнати на друго место
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за изнајмување или давање под закуп на:
 •книги, весници и списанија 
 •камери, фото-опрема, бинокли и друга оптичка опрема
 •цвеќиња и растенија
 •накит             
 •рачни и ѕидни часовници итн.
 -услуги за изнајмување или давање под закуп на медицинска 
опрема (патерици) и парамедицинска опрема 
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -услуги за изнајмување или давање под закуп на коли, камиони, 
приколки, рекреативни возила без возач, опфатени во 77.1
 -услуги за  изнајмување или давање под закуп на опрема за 
рекреација и спорт, опфатени во 77.21.10
 -услуги за изнајмување или давање под закуп на видеоленти и 
дискови, опфатени во 77.22.10
 -услуги за изнајмување или давање под закуп на музички 
инструменти, опфатени во 77.29.13 
 -услуги за изнајмување или давање под закуп на постелнина, 
опфатени во 77.29.14 
 -услуги за изнајмување или давање под закуп на текстил,облека и 
обувки, опфатени во 77.29.15
 -услуги за изнајмување или давање под закуп на машини и  
опрема за "направи сам" , опфатени во 77.29.16
 -услуги за изнајмување или давање под закуп на мотоцикли, 
каравани и камп-приколки без возач, опфатени во 77.39.13                                                                                                                                         
                                                                       

 77.3 услуги за изнајмување и давање под закуп на други машини, 
опрема и материјални добра

 77.31 услуги за изнајмување и давање под закуп на земјоделски 
машини и опрема

 77.31.1 услуги за изнајмување и давање под закуп на земјоделски 
машини и опрема

 77.31.10 Услуги за изнајмување и давање под закуп на земјоделски машини 
и опрема
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за изнајмување или давање под закуп на земјоделски 
и шумски машини и опрема, без оператор, односно производи 
произведени од класата 28.30, како трактори и приклучни делови, 
сеалки, комбајни, машини за сортирање итн. 
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -услуги за изнајмување или давање под закуп на земјоделски и 
шумски машини и опрема, со оператор, опфатени во 01.61.10, 
01.62.10, 02.40.10 
 -услуги за изнајмување или давање под закуп на косилки за трева, 
опфатени во  
77.29.16

 77.32 услуги за изнајмување и давање под закуп на машини и опрема 
за градежништво и инженерство

 77.32.1 услуги за изнајмување и давање под закуп на машини и опрема 
за градежништво и инженерство

 77.32.10 Услуги за изнајмување и давање под закуп на машини и опрема за 
градежништво и инженерство
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Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за изнајмување или давање под закуп на машини и опрема 
за градежништво, без оператор                                        
 -услуги за изнајмување или давање под закуп на трактори 
гасеничари, грејдери за патишта,  валјаци на пареа, булдожери, 
машини за копање, натоварувачи, скелиња без подигнување и 
расклопување, градежни бараки итн.
Оваа поткатегорија не опфаќа:
  -услуги за изнајмување или давање под закуп на машини и 
опрема за  
градежништво, со оператор, опфатени во оддел F/ Ѓ

 77.33 услуги за изнајмување и давање под закуп на канцелариски 
машини и опрема (вклучувајќи компјутери)
Оваа класа, исто така, опфаќа:
  -услуги за изнајмување и давање под закуп на компјутери 

 77.33.1 услуги за изнајмување и давање под закуп на канцелариски 
машини и опрема (вклучувајќи компјутери)
Оваа категорија, исто така, опфаќа:
 -услуги за изнајмување и давање под закуп на компјутери 

 77.33.11 Услуги за изнајмување и давање под закуп на канцелариски 
машини и опрема, освен компјутери
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за изнајмување и давање под закуп на сите видови 
канцелариски машини и опрема, без оператор како на пример: 
 •машини за копирање 
 •машини за пишување и текст процесори                
 •машини за книжење и опрема како на пример, електронски 
калкулатори, бројачи на пари и други машини кои имаат вклучени 
уреди за сметање
 -услуги за изнајмување или давање под закуп на канцелариски 
мебел, сефови и слично                                
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -услуги на изнајмување или давање под закуп на компјутери, без 
оператор, опфатени во 77.33.12                       
 -услуги на изнајмување или давање под закуп на телефонска и 
факс опрема, опфатени во 77.39.14

 77.33.12 Услуги за изнајмување и давање под закуп на компјутери
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за изнајмување или давање под закуп на компјутери 
и периферна опрема, без оператор, како што се електронски 
процесори за податоци, централни единици за обработка, 
периферни единици и магнетни или оптички читачи                                         
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -услуги за изнајмување или давање под закуп на компјутери, со 
оператор, опфатени во 63.11                                    

 77.34 услуги за изнајмување и давање под закуп на пловни превозни 
средства

 77.34.1 услуги за изнајмување и давање под закуп на пловни превозни 
средства

 77.34.10 Услуги за изнајмување и давање под закуп на пловни превозни 
средства 
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за изнајмување или давање под закуп на чамци, бродови 
и ховеркрафти, без екипаж, главно наменети за превоз на патници 
и товар                        
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -услуги за изнајмување или давање под закуп на бродови за 
морски и крајбрежен превоз, без екипаж, опфатени во 50.10.20, за 
патнички бродови и во 50.20.21, за товарни бродови                                                
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 -услуги за изнајмување или давање под закуп на бродови за 
внатрешни водени патишта, со екипаж, опфатени во 50.30.20, за 
патнички бродови и во 50.40.21, за товарни бродови
 -услуги за изнајмување или давање под закуп на бродови за 
разонода,  
опфатени во  77.21.10

 77.35 услуги за изнајмување и давање под закуп на воздухопловни 
превозни средства

 77.35.1 услуги за изнајмување и давање под закуп на воздухопловни 
превозни средства

 77.35.10 Услуги за изнајмување и давање под закуп на воздухопловни 
превозни средства
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за изнајмување или давање под закуп на 
воздушна транспортна опрема (на пр., хеликоптери, 
авиони, балони на топол воздух), без екипаж                                                                                                                                           
                                                                                                                                     
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -услуги за  изнајмување или давање под закуп на воздушна 
транспортна опрема, со екипаж, опфатени во 51.10.20                                    
 -услуги за изнајмување или давање под закуп на едрилици и 
параглајдери, 
опфатени во 77.21.10

 77.39 услуги за изнајмување и давање под закуп на други машини, 
опрема и материјални добра, неспомнати на друго место

 77.39.1 услуги за изнајмување и давање под закуп на други машини, 
опрема и материјални добра, неспомнати на друго место

 77.39.11 Услуги за изнајмување и давање под закуп  на железнички 
превозни средства
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -изнајмување и нефинансиско давање под закуп на трговска 
железничка транспортна опрема, без оператор, како на пример:                                                       
 •локомотиви и друга шински возила, возила за метроа, возила за 
градски јавен превоз како што се трамваи итн                                                                                                          
Издавањето на овие производи под закуп 
не овозможува финансирање на закупецот.                                                                                                                                       
 Услугите за изнајмување и давање под закуп може да вклучат 
одржување и поправка, осигурување и гаранции 
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -обезбедување на заем на добавувачите и дилерите за 
финансирање на нивниот инвентар, опфатено во 64.19.25 и 64.92.15                                                                                                                                         
         
 -давање под закуп со можност за финансирање на закупецот, 
опфатено во 64.91.10 
 -услуги на осигурување и компензација на писмени откажувања 
кои се продаваат одделно, опфатени во 65.12.31 
 -услуги на одржување и поправка на железничка транспортна 
опрема која се продава одделно, опфатени во 33.17.11

 77.39.12 Услуги за изнајмување и давање под закуп на  контејнери
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -изнајмување или давање под закуп на интермодални контејнери                                                                                             

 77.39.13 Услуги за изнајмување и давање под закуп на  мотоцикли, каравани 
и камп-куќички
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за изнајмување или давање под закуп на мотоцикли, 
каравани и камп-приколки, без возач                                                  
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -услуги за изнајмување и давање под закуп на превозни средства 
на јавниот транспорт, со оператор, опфатени во 49.39.31                                                                                                                         
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 -услуги за  изнајмување или давање под закуп на велосипеди, 
скии, опфатени во 
 77.21.10

 77.39.14 Услуги за изнајмување и давање под закуп на телекомуникациска 
опрема
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за изнајмување или давање под закуп на 
телекомуникациска опрема, без оператор:                                    
 •комерцијална радио, телевизиска и телекомуникациска опрема             
 •телефони, факс машини, пејџери и целуларни (мобилни) 
телефони

 77.39.19 Услуги за изнајмување и давање под закуп  на други машини и 
опрема без оператор и материјални добра, неспомнати на друго 
место
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за изнајмување или давање под закуп на сите видови на 
машини, електрични или неелектрични, со исклучок на лични 
предмети и предмети за домаќинство, главно користени како 
капитални добра во индустријата, без оператор,  како на пример:                                                                                                 
 •мотори и турбини       
 •машински алатки           
 •опрема за рударство и вадење нафта              
 •автомати за игра на среќа кои се активираат со монети                                       
 •изложбен материјал   
 •филмска продукциска опрема             
 •професионални, научни апарати за мерење и контрола           
 •други комерцијални и индустриски машини 
Оваа поткатегорија, исто така, опфаќа:
 -услуги за изнајмување на станбени или канцелариски контејнери
 -услуги за изнајмување на животни (како, на пр., стада, расни 
коњи)  
 -услуги за изнајмување на палети 
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -услуги за изнајмување или давање под закуп на земјоделски и 
шумски машини и опрема, без оператор, опфатени во 77.31.10                                                            
 -услуги за изнајмување или давање под закуп на градежни 
машини и опрема, без оператор, опфатени во  77.32.10  
 -услуги за изнајмување или давање под закуп на канцелариски 
машини, мебел и опрема, без оператор, опфатени во 77.33.11  
 -услуги за изнајмување или давање под закуп на компјутери, без 
оператор, опфатени во 77.33.12

 77.4 услуги за давање на дозвола на правото на користење на 
интелектуална сопственост и слично, освен авторски права

 77.40 услуги за давање на дозвола на правото на користење на 
интелектуална сопственост и слично, освен авторски права

 77.40.1 услуги за давање на дозвола на правото на користење на 
интелектуална сопственост и слично, освен авторски права
Оваа категорија опфаќа:
 -давање на дозвола на правото на користење на производи кои 
представуваат интелектуална сопственост и на слични производи                                                                                                                                       
Ова ги покрива правата за користење на тие производи, како 
што се давање дозвола за користење на трети лица; користење 
на патентирани нацрти во процесот на производство на нови 
производи и слично               
Ограничените кориснички дозволи, коишто се продаваат како дел 
од производ  
(како, на пр., софтверски пакет, книги) не се вклучени овде.
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Оваа категорија не опфаќа:
 -услуги за давање  дозвола за користење на авторски дела (книги, 
филмови, музика, софтвер, компјутерски игри), опфатени во 
поткатегориите во одделите 58 и 59  
 -составување на нацрти, сертификати и правни услуги во врска со 
производите  
на интелектуална сопственост, опфатени во 69.10.15 
 -услуги за управување со правата на индустриска сопственост  
(патенти, лиценци, трговски марки, франшизи итн.), опфатени во 
74.90.20 
 -услуги за управување со авторски права и приходите од нив, освен 
со авторските права за филмови и авторските права за уметност, 
опфатени во 74.90.20

 77.40.11 Услуги за давање на дозвола на правото за користење на 
истражувачки и развојни производи
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за давање на дозвола на право за користење на резултатот 
од истражувачките и развојните активности како, на пр., откривање 
на составот на супстанции, процеси, механизми, електрични и 
електронски кола и апарати, фармацевтски формулации и нови 
подвидови на живи суштества, вештачки создадени

 77.40.12 Услуги за давање на дозвола на правото за користење на заштитни 
знаци и франшиза
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за давање дозвола на право за користење на трговски 
марки и работење со франшизи во однос на другите непроизводни 
средства                                                                                                                                     

 77.40.13 Услуги за давање на дозвола на правото за користење на 
истражување и процена на минерали
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за давање дозвола  на право за користење на информација 
за истражување и процена на минерали  како, на пр., испитување 
на нафта, природен гас и ненафтени депоа                                                                      

 77.40.14 Заштитни знаци  и франшизи
Оваа поткатегорија опфаќа:
  -оригинални заштитни знаци и франшизи, т.е. законски 
регистрирана сопственост на одредена марка
Овие производи се изработени за сопствена сметка со цел 
стекнување на одредена корист од давање на правото за 
користењето на тие заштитните знаци или франшизи
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -советодавни услуги кои се однесуваат на организирање на 
маркетинг канали (вклучувајќи и франшиза), опфатени во  70.22.13
  -истражување и развој кои доведуваат до производот или 
концептот кои се заштитени, опфатени во оддел 72
 -услуги на управување со правата на заштитни знаци и франшизи, 
опфатени во  74.90.20
 -услуги на лиценцирање на правата за користење на заштитни 
знаци и франшизи, опфатени во 77.40.12

 77.40.19 Услуги за давање на дозвола за правото на користење на 
интелектуална сопственост и слично, освен авторски права
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за давање дозвола за право на користење на други 
видови производи на интелектуална сопственост, како на пр., 
архитектонски и градежни проекти, индустриски дизајни итн.                                                             
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -услуги за давање дозвола за право на користење на компилација 
на факти/информации (база на податоци), опфатени во 58.12.30                                               
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 78 уСЛугИ ЗА ВРАбОТуВАЊЕ
 78.1 услуги на агенции за вработување
 78.10 услуги на агенции за вработување
 78.10.1 услуги на агенции за вработување
 78.10.11 Услуги за барање на раководен кадар

Оваа поткатегорија опфаќа:
 -специјализирани услуги за барање на високо платен раководен 
кадар, постари менаџери и кадри на професионални позиции во 
согласност со потребите на клиентот. Тука се опфатени услугите:                                                                                
 •спроведување на детални интервјуа со раководниот тим на 
организацијата на клиентот                                                  
 •создавање на работни профили, спроведување на оригинални 
истражувања и рекламирање за откривање на потенцијални 
кандидати за работа                                                       
 •тестирање на можните кандидати, подготовка, презентирање 
и дискутирање за доверливиот список на висококвалификувани 
апликанти со клиентот
 •организирање на интервјуа, договарање за плати и упатување во 
активностите што следат после вработувањето
Клиентот донесува крајна одлука за тоа кој од кандидатите ќе го 
вработи. Надоместокот за овие услуги се наплаќа без разлика дали 
кандидатот се вработува или не. Оваа услуга,  исто така, е позната 
како континуирано барање на кадри
Оваа поткатегорија, исто така, опфаќа:
 -on-line услуги за барање на раководен кадар                                                  

 78.10.12 Услуги за вработување на неопределено време, освен услуги за 
барање на раководен кадар
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -тестирање, интервјуирање, проверка на препораките, оценка и 
советување на потенцијалните вработени                                           
 -регрутирање, селекција и упатување на кандидатите до 
клиентот за пополнување на работните места на трајна основа 
(неопределено време)                       
Овие услуги можат да бидат осигурени од потенцијаниот 
работодавач или фирма за вработување. Кандидатот се избира 
и вработува од страна на идниот работодавач. Агенцијата за 
вработување е платена за своите услуги само во случај на успешно 
вработување на кандидатот. Оваа поткатегорија опфаќа услуги за 
вработување на неопределено време за сите видови на занимања 
од нискоквалификувани работници до раководни кадри, освен 
оние коишто се вработуваат по пат на континуирано барање на 
кадри за домашни и меѓународни вработувања 
Оваа поткатегорија, исто така, опфаќа:
 -on-line услуги за вработување на неопределено време преку 
агенции       
 -услуги на кастинг агенции и бироа, како на пример, агенции за 
театарски кастинг 
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -лични услуги од театарски и уметнички агенти или агенции, 
опфатени во 74.90.20                            

 78.2 услуги на агенции за вработување на определено време
 78.20 услуги на агенции за вработување на определено време
 78.20.1 услуги на агенции за вработување на определено време

Оваа категорија опфаќа:
 -услуги за вработување на кадар за привремени работи                                  
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Агенцијата за вработување на определено време вработува 
сопствени работници и ги упатува кај клиентите заради 
привремена потреба од дополнителна работна сила во одредени 
работни ситуации како што се отсуство на вработен, привремен 
недостиг на стручњак, сезонски работи, како и посебни задачи 
и проекти. Вработените се на платен список на Агенцијата за 
вработување на определено време која е законски одговорна 
за нивната работа, но кога тие работат се наоѓаат под директен 
надзор на клиентот. Агенцијата за вработување на определено 
време ја одредува платата, бенифициите и други привилегии на 
вработениот 

 78.20.11 Услуги на агенции за вработување на определено време на  
компјутерски и телекомуникациски кадар
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за вработување на информатички и телекомуникациски 
кадар на определено време, како на пример, кадар за техничка 
поддршка на информатички и телекомуникациски системи, 
проектанти на софтверски решенија, кадар за обработка на 
податоци итн.

 78.20.12 Услуги на агенции за вработување на определено време на друг 
канцелариски кадар 
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за вработување на друг помошен канцелариски кадар 
на определено време, како на пример, секретари, службеници, 
книговодители, дактилографи итн.                                                       

 78.20.13 Услуги на агенции за вработување на определено време на 
комерцијален и трговски кадар
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги  за вработување на определено време на комерцијален и 
трговски кадар

 78.20.14 Услуги на агенции за вработување на определено време на 
транспортни, магацински, логистички или индустриски работници
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за вработување на транспортни, логистички, индустриски 
или работници во складишта на определено време, како на 
пример, градежни работници, работници на одржување, возачи, 
механичари, монтери, работници на машини, неквалификувани 
работници, предработници, шпедитери итн.

 78.20.15 Услуги на агенции за вработување на определено време на 
хотелски и ресторански персонал
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за вработување на хотелски и ресторански персонал на 
определено време, како на пример, готвачи, келнери, хотелски 
рецепционери итн.

 78.20.16 Услуги на агенции за вработување на определено време на 
медицински персонал

 78.20.19 Услуги на агенции за вработување на определено време на друг 
кадар
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за вработување на учители, извршен и друг кадар на 
определено време, неспомнатни на друго место                               

 78.3 услуги за друго обезбедување на човечки ресурси
 78.30 услуги за друго обезбедување на човечки ресурси

Оваа класа не опфаќа:
 -услуги за обезбедување на човечки ресурси, едновремено со 
надзор или управување со работењето (видете ја  класата која се 
однесува на економската дејност на претпријатието) 
 -услуги за обезбедување на човечки ресурси само за една 
определена функција (видете ја  класата која се однесува на 
економската дејност на таа функција)
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 78.30.1 услуги за друго обезбедување на човечки ресурси
Оваа категорија опфаќа:
 -услуги за обезбедување на кадар за проширување на работните 
задачи                    
Со условите од овој договор, клиентот може да ангажира лице 
или лица, најмени со посредство на агенција за вработување 
и да ги назначи на соодветни работни места или да префрли 
дел од сопствената работна сила во агенцијата за вработување. 
Долгорочно вработените се ставени на платниот список на 
агенцијата за вработување која што е законски одговорна за 
нивната работа, но кога работат, тие се под надзор на клиентот.  
Услугата вклучува изнајмување на работна сила, изнајмување на 
персонал, изнајмување на работници, проширување на работниот 
персонал и ставање на платниот список.

 78.30.11 Услуги за друго обезбедување на човечки ресурси за компјутерски 
и телекомуникациски кадар
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за вработување и управување со информатички и 
телекомуникациски кадар како, на пр., кадар за техничка поддршка 
на информатички и телекомуникациски системи, проектанти на 
софтверски решенија, кадар за обработка на податоци итн.

 78.30.12 Услуги за друго обезбедување на човечки ресурси  за друг 
канцелариски кадар
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за вработување и управување со друг помошен 
канцелариски персонал, како на пример, секретари, службеници, 
книговодители, дактилографи итн.

 78.30.13 Услуги за друго обезбедување на човечки ресурси  за комерцијален 
и трговски кадар
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за вработување и управување со комерцијален и трговски 
кадар

 78.30.14 Услуги за друго обезбедување на човечки ресурси  за  транспортни, 
магацински, логистички или индустриски работници
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за вработување и управување со транспортни, 
логистички, индустриски или работници во складишта, како на 
пример, градежни работници, работници за одржување, возачи, 
механичари, монтери, работници на машини, неквалификувани 
работници, предработници, шпедитери итн.                                                

 78.30.15 Услуги за друго обезбедување на човечки ресурси  за хотелски и 
ресторански персонал
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за вработување и управување со хотелски и ресторански 
персонал, како на пример, готвачи, келнери, хотелски 
рецепционери итн.

 78.30.16 Услуги за друго обезбедување на човечки ресурси  за медицински 
персонал

 78.30.19 Услуги за друго обезбедување на човечки ресурси за друг 
персонал, неспомнато на друго место
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за вработување и управување со учители, извршен и друг 
кадар, неспомнати на друго место
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 79 уСЛугИ НА ПАТНИЧКИ АгЕНЦИИ, ОРгАНИЗАТОРИ НА ПАТуВАЊА 
(ТуРОПЕРАТОРИ) И ДРугИ РЕЗЕРВАЦИСКИ И СЛИЧНИ уСЛугИ 

 79.1 услуги на патнички агенции и организатори на патувања 
(туроператори)

 79.11 услуги на патнички агенции
 79.11.1 услуги на патнички агенции за резервации за превоз

Оваа категорија опфаќа:
 -услуги поврзани со продажба на транспортни и сродни услуги                                                                                  
Овие услуги вклучуваат прием на барањата на клиентот, 
предлагање на алтернативи, помош во изборот на клиентот, а 
може да вклучат и издавање на билети во име на доставувачот на 
услугата. Тие често се обезбедуваат лично, по телефон или преку 
интернет. Исто така, вклучени се и услугите за повторна продажба.
 Резервациите може да вклучуваат домашен и меѓународен 
транспорт

 79.11.11 Услуги за резервации за авионски превоз
Оваа поткатегорија опфаќа:
  -организирање на резервации за авионски билети
Овие услуги вклучуваат прием на барањата на клиентот, 
предлагање на алтернативи, помош во изборот на клиентот, а може 
да вклучат и издавање на авионски билети во име на доставувачот 
на услугата. Тие често се обезбедуваат лично, по телефон или преку 
интернет. Исто така, вклучени се и услугите за повторна продажба. 
Резервациите може да вклучуваат домашен и меѓународен 
транспорт

 79.11.12 Услуги за резервации за железнички превоз
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -организирање на резервации за железнички превоз
Овие услуги вклучуваат прием на барањата на клиентот, 
предлагање на алтернативи, помош во изборот на клиентот, а 
може да вклучат и издавање на билети во име на доставувачот на 
услугата. Тие често се обезбедуваат лично, по телефон или преку 
интернет. Исто така, вклучени се и услугите за повторна продажба. 
Резервациите може да вклучуваат домашен и меѓународен 
транспорт

 79.11.13 Услуги за резервации за автобуски превоз
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за резервација за автобуски превоз
Овие услуги вклучуваат прием на барањата на клиентот, 
предлагање на алтернативи, помош во изборот на клиентот, а може 
да вклучат и издавање на автобуски билети во име на доставувачот 
на услугата. Тие често се обезбедуваат лично, по телефон или преку 
интернет. Исто така, вклучени се и услугите за повторна продажба. 
Резервациите може да вклучуваат домашен и меѓународен 
транспорт

 79.11.14 Услуги за резервации за рентакар
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -организирање на резервации за рентакар                                                                                                                 
Овие услуги вклучуваат прием на барањата на клиентот, 
предлагање на алтернативи, помош во изборот на клиентот. Тие 
често се обезбедуваат лично, по телефон или преку интернет. Исто 
така, вклучени се и услугите за повторна продажба. 
Резервациите може да вклучуваат домашен и меѓународен 
транспорт

 79.11.19 Други услуги од туристички агенции за резервации за превоз
Оваа поткатегорија опфаќа организирање на резервации за други 
услуги, неспомнати на друго место, како на пример:         
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 -услуги за резервации за ферибродски превоз                                     
 -услуги за резервации за аеродромски, шатл превоз           
 -други услуги за резервации за превоз, неспомнати на друго место
Овие услуги вклучуваат прием на барањата на клиентот, 
предлагање на алтернативи, помош во изборот на клиентот, а може 
да вклучат и издавање на автобуски билети во име на доставувачот 
на услугата. Тие често се обезбедуваат лично, по телефон или преку 
интернет. Исто така, вклучени се и услугите за повторна продажба. 
Резервациите може да вклучуваат домашен и меѓународен 
транспорт

 79.11.2 услуги на патнички агенции за резервации за сместување, 
крстарење и пакет-аранжмани

 79.11.21 Услуги за резервации за сместување
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -организирање на резервации за сместувачки услуги:
 •услуги за резервирање на домашно сместување
 •услуги за резервирање на меѓународно сместување 
 •директни услуги за размена со други сопственици на станбен 
имот, како на пример, куќи или апартмани/станови                                                                                                                  

 79.11.22 Услуги за резервации за крстарење
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -организирање на резервации за крстарење за:                          
 •еднодневно или пократко крстарење                 
 •повеќедневно крстарење

 79.11.23 Услуги за резервации за пакет-аранжмани
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -организирање на резервации за пакет-аранжмани:                     
 •домашни пакет аранжмани        
 •меѓународни пакет аранжмани

 79.12 услуги од организатори на патувања (туроператори)
 79.12.1 услуги од организатори на патувања (туроператори)
 79.12.11 Услуги на организатори на патувања (туроператори) за 

организирање и составување на пакет-аранжмани
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -организирање, составување и промовирање на пакет-аранжмани:
 •претходно составени пакет-аранжмани, домашни и меѓународни 
 •пакет-аранжмани составени за групи, домашни и меѓународни  
Пакетот обично вклучува купување и препродавање на превоз на 
патници и багаж, сместување, храна и разгледување на споменици. 
Пакет-аранжманите може да се продаваат на индивидуални лица 
или на големо на туристички агенти или други туроператори.

 79.12.12 Услуги за организирање и водење на патување
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги од туристички менаџери за сопствена сметка                           

 79.9 Останати резервациски услуги и услуги поврзани со нив
 79.90 Останати резервациски услуги и услуги поврзани со нив

Оваа класа не опфаќа:
  -услуги од туристички агенции, опфатени во 79.11 
 -услуги од туроператори и туристички водичи, опфатени во 79.12.1

 79.90.1 услуги за туристичка реклама и давање на туристички 
информации

 79.90.11 Услуги за туристичка реклама 
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Оваа поткатегорија опфаќа:
 -промовирање на туризмот во држави, региони или општини

 79.90.12 Услуги за давање на туристички информации
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -обезбедување на информација на посетителите или 
потенцијалните посетители за дестинациите, подготовка на 
брошури итн.

 79.90.2 услуги на туристички водичи
 79.90.20 Услуги на туристички водичи

Оваа поткатегорија опфаќа:
  -услуги од туристички водичи од туристички агенции или 
туристички водичи за сопствена сметка
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -услуги од преведувачи, опфатени во 74.30.12                                                                                                                                         
                                                                                                                                 
 -услуги од риболовни, ловни и планински водичи, опфатени во 
93.19.13     

 79.90.3 Други услуги за резервации, неспомнати на друго место
 79.90.31 Услуги за размена на „time share“ правото за користење на 

сопственост
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за размена и резервација за носителите на „time share“ 
правото за користење на сопственост

 79.90.32 Услуги за резервација на центри за состаноци, конгресни центри и 
изложбени сали
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -организирање и управување со состаноци и конференции, 
опфатено во 82.30.11

 79.90.39 Услуги за резервации на билети за претстави, забава и рекреација,  
други услуги за резервации, неспомнати на друго место
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -организирање на резервации за присуство на настани, како на 
пример, театарски претстави, концерти или спортски настани

 80 ЗАШТИТНИ И ИСТРАЖНИ уСЛугИ
 80.1 услуги за приватна заштита
 80.10 услуги за приватна заштита
 80.10.1 услуги за приватна заштита
 80.10.11 Услуги за заштита со блиндирани возила

Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги кои се состојат од обезбедување на блиндирани 
автомобили за подигнување и доставување на пари, приходи или 
други скапоцености поврзани со вработените за директна заштита 
на сопственоста додека се превезуваат: 
 •услуги на подигање и депонирање на пари и скапоцености во 
банките
 •услуги на трансфери на хартии од вредност

 80.10.12 Услуги за чување
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги кои се состојат од обезбедување заштита преку изнајмен 
персонал кој е назначен да ја гарантира сигурноста на луѓето или  
да чува приватна, индустриска или трговска сопственост од пожар, 
кражба, вандализам или незаконско влегување: 
 •услуги на безбедносна патрола 
 •услуги од безбедносни фирми 
 •услуги од телохранители 
 •услуги од кучиња-чувари
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 •услуги на контрола на паркинг
 •услуги на контрола на пристап  
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 •услуги за јавен ред и безбедност, опфатени во 84.24.1

 80.10.19 Други заштитни услуги
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -тренирање на кучиња-чувари
 -полиграфски услуги 
 -услуги за земање отпечатоци на прсти   
 -услуги за уништување на информации на било кој медиум од 
безбедносни причини   

 80.2 услуги за заштита со сигурносни системи
 80.20 услуги за заштита со сигурносни системи
 80.20.1 услуги за заштита со сигурносни системи
 80.20.10 Услуги за заштита со сигурносни системи

Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги кои се состојат од набљудување и одржување на 
безбедносни системи како, на пример, аларми против кражби и 
пожари, преземање на алармен сигнал, потврдување или проверка 
дали сите системи правилно функционираат и известување на 
полициските службеници, пожарникарскиот оддел или други 
соодветни служби.
Оваа поткатегорија, исто така, опфаќа:
 -услуги за далечинско набљудување
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -услуги за инсталирање на безбедносни системи како, на пример, 
аларми против кражби и пожари, без понатамошно набљудување, 
опфатени во 43.21.10
 -продавање на безбедносни системи, механички или електронски 
механизми за заклучување, сефови и безбедносни трезори, без 
набљудување, инсталирање или одржување, опфатени во 47.00.59
 -консултации за безбедносни прашања како самостојна услуга, 
опфатени во 74.90.15 
 -услуги за изработка на дупликат на клуч, опфатени во 95.29.19

 80.3 Истражни услуги
 80.30 Истражни услуги
 80.30.1 Истражни услуги
 80.30.10 Истражни услуги

Оваа поткатегорија опфаќа истражни и детективски услуги, како на 
пример:
 -услуги кои се состојат од истрага на случаи пријавени од клиентот 
во врска со злосторства, кражби, измами, крадење по продавници, 
нечесност, исчезнати личности, домашни односи и други законски 
и незаконски практики
 -внатрешни и тајни истражувања    
 -услуги на заштита од крадење по продавници  
Оваа поткатегорија не опфаќа:                                                                                        
 -услуги за кредитно истражување, опфатени во 82.91.11          
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 81 услуги за управување со згради и одржување на згради и услуги 
за уредување и одржување на животната средина

 81.1 услуги за управување и одржување на објекти (комбинирани 
помошни услуги)

 81.10 услуги за управување и одржување на објекти (комбинирани 
помошни услуги)

 81.10.1 услуги за управување и одржување на објекти (комбинирани 
помошни услуги)

 81.10.10 Услуги за управување и одржување на објекти (комбинирани 
помошни услуги)
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -нудење на комбинирани помошни услуги поврзани со 
одржување на објектот на корисникот, како што е генерално 
внатрешно чистење, одржување, отстранување на ѓубре, заштита 
и обезбедување, разнесување на пошта, прием, перење на алишта 
итн.
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -обезбедување на само една помошна услуга (на пр., услуга на 
генерално внатрешно чистење), видете ја соодветната класа според 
видот на услугата
 -извршување на услуги на раководниот и работниот персонал за 
комплетно работење на претпријатието на клиентот, како на пр., 
хотел, ресторан, рудник или болница, видете  ја класата во која 
единицата ја извршува својата дејност

 81.2 услуги за чистење
 81.21 услуги за основно чистење на згради
 81.21.1 услуги за основно чистење на згради
 81.21.11 Услуги за основно чистење на згради

Оваа поткатегорија опфаќа:
 -домашни работи за домаќинството
Оваа поткатегорија, исто така, опфаќа:
  -услуги на домашни поправки како што се поправки на тоалети, 
замена на светилки итн., во куќи
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -специјализирани услуги на внатрешно чистење, како на пр., 
чистење на оџаци, чистење на камини, печки, инсинератори, 
бојлери, вентилациски цевки, издувни единици, опфатени во 
81.22.1

 81.21.12 Други  услуги за основно чистење на згради
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги на чистење и одржување на станбени или деловни, 
административни и индустриски згради: 
 •чистење и полирање на подови
 •чистење на внатрешни зидови
 •полирање на мебел
 •други услуги на редовно одржување, вклучувајќи ситни поправки
Оваа поткатегорија не опфаќа:
  -услуги на секојдневни домашни работи за чистење и одржување 
на станови, опфатени во  81.21.11
 -услуги на специјализирано внатрешно чистење, како на пр., 
чистење на оџаци, чистење на камини, печки, инсинератори, 
бојлери, вентилациски цевки, издувни единици, опфатени во 
81.22.1

 81.22 Други услуги за чистење на згради и услуги за индустриско 
чистење

 81.22.1 услуги за индустриско чистење 
 81.22.11 Услуги за чистење на прозорци
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Оваа поткатегорија опфаќа:
  -услуги кои се состојат од чистење на прозорци во станбени и 
други згради. Овде влегуваат и услугите на чистење на надворешни 
прозорци со користење на градежно скеле

 81.22.12 Услуги за специјално чистење
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за чистење на компјутерски сали и слично 
 -услуги за чистење на индустриски машини 
 -услуги на специјализирано чистење на резервоари и цистерни кои 
се дел од индустриски објекти 
 -услуги за стерилизирање на објекти или простории (операциони 
сали)
 -услуги за надворешно чистење на сите видови згради, вклучувајќи 
канцеларии, фабрики, продавници, институции и  други деловни и 
професионални простории и повеќекатни станбени згради 
 -други услуги за чистење на згради и индустриски објекти, 
неспомнати на друго место        
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -услуги за чистење на земјоделски простории (кокошарници, 
свињарници и сл.), опфатени во 01.62.10
 -услуги за одржување на инсталации за централно греење, 
опфатени во 43.22.12 
 -услуги за надворешно чистење на згради, поврзано со завршни 
градежни работи, опфатени во 43.39.19
 -услуги за чистење на печки и оџаци, опфатени во 81.22.13  
 -чистење на килими, тапацири, ткаенини, завеси итн., опфатени во 
96.01.19

 81.22.13 Услуги за чистење на печки и оџаци
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -услуги за одржување на инсталации за централно греење, 
опфатени во 43.22.12 

 81.29 Други услуги за чистење
 81.29.1 Други услуги за чистење
 81.29.11 Услуги за дезинфекција и уништување на штетници

Оваа поткатегорија опфаќа:
 -дезинфекција на станбени и други згради
 -дезинфекција на превозни средства, како на пример, автобуси, 
возови, бродови, авиони   
 -уништување на инсекти, глодари и други штетници
 -услуги за фумигација и уништување на штетници
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -услуги за контрола на штетници (вклучувајќи и зајци), во 
земјоделството, опфатени во 01.61.10
 -чистење на земјоделски простории (кокошарници, свињарници 
итн.), опфатени во 01.62.10
 -услуги за импрегнација на дрва, опфатени во 16.10.91
 -отстранување на азбест, олово и други слични загадувачи во 
зградите, опфатено во 39.00.14

 81.29.12 Услуги за чистење и отстранување на снег
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за чистење на авионски писти
 -услуги за чистење и миење на улици
 -зимско одржување на патишта со опесочување и посолување
 -расчистување и отстранување на снег

 81.29.13 Други санитарни услуги



451Класификација на производи по дејности

ШИФРА НАЗИВ
HS/CN 
2015

Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за чистење на плажи
Оваа поткатегорија не опфаќа: 
 -услуги за контрола на штетници (вклучувајќи и зајци), во 
земјоделството, опфатени во 01.61.10
 -услуги за чистење на нафтени дамки и други загадувања во 
крајбрежните зони, опфатени во 39.00
 -услуги за дезинфекција и уништување на штетници во згради и 
други неземјоделски објекти, опфатени во 81.29.11

 81.29.19 Други услуги за чистење, неспомнати на друго место
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -неспецијализирани услуги за чистење на: автобуси, подземни и 
други возови, авиони, бродови и друга транспортна опрема
 -услуги за чистење на шишиња
 -услуги за чистење и одржување на базени
 -услуги за внатрешно чистење на цистерни и танкери за копнен и 
поморски превоз
 -други услуги за чистење, неспомнати на друго место
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -чистење на земјоделски простории (кокошарници, свињарници 
итн.), опфатени во 01.62.10
 -услуги за санација и чистење на околината, опфатени во 39.00
 -услуги за надворешно чистење на згради поврзано со завршни 
градежни работи, опфатени во 43.39.19
 -услуги за чистење на автомобили, опфатени во 45.20.30
 -чистење на килими, тапацири, ткаенини, завеси итн., опфатени во 
96.01.19

 81.3 услуги за уредување и одржување на животната средина
 81.30 услуги за уредување и одржување на животната средина
 81.30.1 услуги за уредување и одржување на животната средина
 81.30.11 Услуги за уредување и одржување на приватни паркови

Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги на засадување, одгледување и одржување на приватни 
паркови и градини 
Оваа поткатегорија, исто така, опфаќа:
 -услуги поврзани со проектирање и изградба (обликување на 
терени, изградба на потпорни ѕидови, пешачки патеки итн.) 
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -услуги за засадување и одгледување на растенија и дрвја за 
комерцијални цели, опфатени во 01, 02
 -услуги за расадување на стебла и шумски дрвја, опфатени во 
01.30.10, 02.10.20
  -градежни работи за уредување на околината, опфатени во  делот 
F/Ѓ
  -проектирање на околината и архитектонски услуги, опфатени во  
71.11.4

 81.30.12 Останати услуги за уредување и одржување на животната средина
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги на засадување, одгледување и одржување на: 
 •на паркови и градини за:
 •приватни куќи и станбени згради
 •јавни и полујавни згради (училишта, болници, административни 
згради, цркви и др.)   
  •општинско земјиште (паркови, зелени површини, гробишта итн.)
  •зелени површини покрај патишта (магистрали, железнички и 
водни патишта, пристаништа)
  •индустриски и деловни згради
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 -зеленило за:  
 •згради (градини на покриви, озеленување на фасади, внатрешни 
градини итн.) 
  •спортски терени (фудбалски терени, игралишта за голф итн.), 
детски игралишта,површини за сончање и други рекреативни 
паркови.
  •статична и протечна вода (речни сливови, алтернативни влажни 
места, вештачки езера, базени за пливање, канали, реки, системи 
за прочистување на отпадни води)
 -услуги за пресадување на дрвја, арборикултура и поткастрување 
на неземјоделски стебла
-услуги за засадување на садници и уредување и одржување на 
животната средина за заштита од бучава, ветер, ерозија, видливост 
и заслепување
 -други услуги за уредување и одржување на терени, кои не се 
земјоделски и шумски површини: ренатурализација, одржување 
на земјиштето, рекултивација и подобрување на почвата, 
мелиоризација, базени за заштита од поплави итн
Оваа поткатегорија, исто така, опфаќа:
 -проектантски и градежни услуги (обликување на теренот, 
изградба на потпорни ѕидови, пешачки патеки итн.)
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -услуги за засадување и одгледување на растенија и дрвја за 
комерцијални цели, опфатени во 01, 02
 -услуги за расадување на стебла и шумски дрвја, опфатени во 
01.30.10, 02.10.20
 -услуги за одржување на земјоделско земјиште во добра 
земјоделска  
и еколошка состојба, опфатени во 01.61.10
  -градежни работи за уредување на околината, опфатени во  делот 
F/Ѓ
  -проектирање на околината и архитектонски услуги, опфатени во  
71.11.4
 -садење, нега и услуги за одржување на приватни  градини, 
опфатени во  81.30.11

 82 КАНЦЕЛАРИСКИ, АДМИНИСТРАТИВНИ И ПОМОШНИ уСЛугИ И 
ДРугИ ДЕЛОВНИ ПОМОШНИ уСЛугИ

 82.1 Канцелариски, административни и помошни услуги
 82.11 Комбинирани канцелариско-административни услуги
 82.11.1 Комбинирани канцелариско-административни услуги
 82.11.10 Комбинирани канцелариско-административни услуги

Оваа поткатегорија опфаќа:
 -обезбедување на комбинирани секојдневни канцелариски 
административни услуги, како на пример, прием, финансиско 
планирање, фактурирање и евиденција на податоци, персонални 
и поштенски услуги итн., за клиенти со наплата или врз база на 
договор
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -обезбедување на работен персонал, надлежен за целосно 
функционирање на претпријатието, видете ја класата која е 
соодветна на дејноста на претпријатието
 -обезбедување на само една од наведените услуги, видете ја 
класата која е соодветна на услугата

 82.19 услуги за фотокопирање, подготовка на документи и други 
специјализирани канцелариски помошни услуги

 82.19.1 услуги за фотокопирање, подготовка на документи и други 
специјализирани канцелариски помошни услуги

 82.19.11 Услуги за препис, фотокопирање и слично
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Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за изработка на нацрти, фотокопии, шапирографирање и 
други услуги за умножување, освен печатење
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -услуги за печатење на документи (офсет печатење, брзо печатење 
итн.), опфатени во 18.12.19

 82.19.12 Услуги за подготвување на поштенски адресар и поштенски услуги
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за прибирање и продажба на списоци со имиња и адреси 
од телефонски именици и други извори
 -услуги за испраќање на материјали (на пример, рекламен 
материјал, информативен материјал или некој друг вид на 
материјал) преку адресирање на пликови, пакување, запечатување, 
броење и испраќање
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -курирски услуги, опфатени во 53.20.1
 -услуги поврзани со базата на податоци, опфатени во 63.11.1
 -услуги на компилација на изворни факти и информации, опфатени 
во 63.99.10
 -изворни компилации на списоци на адреси, опфатени во 63.99.20
 -услуги за доставување на рекламен материјал, опфатени во 
73.11.19

 82.19.13 Услуги за подготовка на документи и други специјализирани 
канцелариски помошни услуги
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -подготовка на документи
 -уредување или лектура на документи
 -пишување и обработка на текст, десктоп издаваштво
 -помошни секретарски услуги
 -транскрипција на документи и други секретарски услуги
 -пишување на писма или извадоци
 -давање под закуп на поштенски сандачиња
 -услуги за обработка на текст
 -други услуги за копирање на документи без обезбедување на 
услуги за печатење (на пример, услуги за офсет печатење, брзо 
печатење, дигитално печатење, подготовка на печатење)
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -услуги за подготовка на печатење, опфатени во 18.13.10
 -специјализирани стенографски услуги, како на пример, судски 
записници, опфатени во 82.99.11
 -јавни стенографски услуги, опфатени во 82.99.11

 82.2 услуги на повикувачки центри
 82.20 услуги на повикувачки центри
 82.20.1 услуги на повикувачки центри
 82.20.10 Услуги на повикувачки центри

Оваа поткатегорија опфаќа:
 -примање на нарачки од клиенти по телефон
 -соработка при обезбедување на информација за клиенти по 
телефон
 -телемаркетинг 
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -услуги за стимулирање на продажбите, ако нема нарачки, 
опфатени во 73.11.19
 -услуги за проучување на пазарот, опфатени во 73.20.1
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 -услуги за испитување на јавното мислење, опфатени во 73.20.20
 82.3 услуги за организација на состаноци и деловни саеми
 82.30 услуги за организација на состаноци и деловни саеми
 82.30.1 услуги за организација на состаноци и деловни саеми
 82.30.11 Услуги за организација на состаноци 

Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за организирање и управување со состаноци и конгреси 
и помошни и поддржувачки услуги со или без сопствен персонал, 
вклучувајќи и компоненти како:
 •услуги за советување и консултирање со земање  предвид на сите 
аспекти на организирањето на состаноци, вклучувајќи дефинирање 
на цели, финансирање, на пр., преку спонзорства, изложби, 
кредити и котизација, процена на очекуваните приходи и расходи и 
други финансиски прашања
 •помагање во изборот на простор за состаноци, проучување на 
различни предлози и варијанти и договарање
 •маркетинг и односи со јавноста за состаноци или конгреси, со 
посредство на спикер
 •организирање или обезбедување на канцелариски простории, 
опрема и персонал надлежен за пријавување за учество на 
конференции, регистрација на учесниците, подготовка на 
документи за конференциите, превод на документи итн.
 •организирање или обезбедување на симултан превод и други 
услуги на самото место
 •обезбедување на системи за обработка на регистрации, 
електронска информација и дизајн 
 •обезбедување и инсталирање на опрема, како на пример, 
аудиовизуелна опрема потребна за организација на настани
 •организирање или обезбедување на резервациски услуги за 
сместување, вклучувајќи договарање на попусти за групи, превоз 
на делегации и превозни услуги на самото место, организирање на  
храна и пијалаци  и програми за патување
Плаќањето на овие услуги може да се изврши преку надомест кој го 
плаќа организаторот или излагачот или преку наплата на влезници 
на посетителите

 82.30.12 Услуги за организација на деловни саеми
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за организирање и управување со трговски изложби и 
трговски саеми и обезбедување на помошни и подржувачки услуги, 
вклучувајќи:
 •услуги за советување и консултирање со земање во предвид на 
сите аспекти на организирање на трговски изложби и трговски 
саеми, вклучувајќи дефинирање на цели, финансирање, на пр., 
преку спонзорство, изложби, кредити и такси за учество, оценка на 
очекуваните приходи и расходи и други финансиски прашања
 •помагање во изборот на простор, проучување на различни 
предлози и варијанти и договарање
•маркетинг и односи со јавноста за трговски изложби и трговски 
саеми
 •организирање или обезбедување на канцелариски простории, 
опрема и персонал надлежен за пријавување за учество на 
трговски изложби и трговски саеми, регистрација на учесниците, 
подготовка на документи , превод на документи итн.
 •организирање или обезбедување на други услуги на самото 
место
 •обезбедување на системи за обработка на регистрации, 
електронски информации и дизајн 
 •обезбедување и инсталирање на опрема, како на пример, 
аудиовизуелна  
опрема потребна за организација на настани
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 •организирање или нудење на услуги за резервација за 
сместување, вклучувајќи договарање на попусти за групи, превозни 
услуги на самото место, организирање на храна и пијалаци 

 82.9 Деловни помошни услуги, неспомнати на друго место
 82.91 услуги на агенции за прибирање и наплата на сметки и услуги на 

кредитни бироа
 82.91.1 услуги на агенции за прибирање и наплата на сметки и услуги на 

кредитни бироа
 82.91.11 Услуги за известување за кредитна способност

Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за известување за кредитниот рејтинг на поединци и 
фирми
 -услуги за оценка на финансиската состојба и кредитната 
способност на потенцијалните клиенти, кандидати за заем итн. 
 -услуги за кредитно истражување

 82.91.12 Услуги на агенции за прибирање и наплата на сметки и слично
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги кои се состојат во наплата на сметки, чекови, договори или 
меници и дознаки од парите на клиентот
 -услуги за собирање на редовни сметки (како на пример, сметки за 
струја, вода) и исплаќање на заостанати сметки
 -целосно превземање на заостанати сметки и долгови и нивно 
подоцнежно  исплаќање

 82.92 услуги за пакување
 82.92.1 услуги за пакување
 82.92.10 Услуги за пакување

Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за пакување на стока за други, како на пример, 
прехранбени производи, лекарства, препарати за чистење, 
козметички и тоалетни препарати, користејќи различни техники 
за автоматско или рачно пакување, вклучувајќи пакување со 
истиснување (блистер пакување), пакување со собирачка фолија, 
обвиткување и запечатување, пакување во вреќи, флаширање на 
течности и пакување на аеросоли. Оваа услуга може да вклучи и 
етикетирање или маркирање на пакети.
 -пакување на пратки и подароци
 -услуги на пакување на монети и банкноти
 -флаширање на течности, вклучувајќи пијалаци и храна
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -печатење на информација врз материјалите за пакување, 
опфатено во 18.12.16, 18.12.19 
 -услуги  за пакување и ставање во сандаци поврзани со 
транспортот, опфатени во 52.29.20
 -услуги за дизајнирање на амбалажа, опфатени во 74.10.19
 -услуги за пакување кои вклучуваат обработка на материјали кои 
се во сопственост на клиентот, во различни производи (на пример, 
мешање на вода и концентрат за да се добијат безалкохолни 
пијалаци, готвење на риба пред конзервирање, мешање на креми 
и обоени супстанции во козметиката), видете  ги производствените 
операции во оддел Ц/В

 82.99 Други деловни помошни услуги, неспомнати на друго место
 82.99.1 Други деловни помошни услуги, неспомнати на друго место
 82.99.11 Услуги за буквално известување и стенографско бележење

Оваа поткатегорија опфаќа:
 -специјализирани стенографски услуги, како на пример, судски 
записници

 82.99.12 Помошни  телефонски услуги 
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Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги на одговарање на телефонски повици
 -услуги на будење по телефон
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -автоматизирани информациски услуги, опфатени во 63.99.10
 -услуги на повикувачки центри, опфатени во 82.20.10

82.99.19 Други разновидни деловни помошни услуги, неспомнати на друго 
место
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -симултано титлување на директни телевизиски преноси на 
седници, конференции
 -услуги за бар-кодирање на поштенски пратки
 -услуги за печатење на бар-код 
 -услуги за организирање на кампањи за собирање на средства врз 
база на договор или со надомест
 -услуги за конфискување (одземање на имот поради присилна 
наплата)
 -услуги за собирање на монети од паркингметри
 -издавање на ваучери за попусти и подарок ваучери
 -услуги на продажба преку јавно наддавање (лицитација), со 
исклучок на услугите поврзани со правни процедури
 -читање на мерачи на топлинска енергија (калориметри), 
електрични броила, гасомери (плиномери) и водомери
 -услуги за подготовка на податоци
 -други деловни услуги, неспомнати на друго место
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -услуги на титлување, освен на услугите за симултан превод, 
опфатени во 59.12.16
 -услуги поврзани со реклама и промотивна продажба, опфатени во 
73.1
 -услуги за препис на документи, опфатени во 82.19.13
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O/Љ уСЛугИ НА ЈАВНА уПРАВА И ОДбРАНА; уСЛугИ НА 
ЗАДОЛЖИТЕЛНО СОЦИЈАЛНО ОСИгуРуВАЊЕ

 84 уСЛугИ НА ЈАВНА уПРАВА И ОДбРАНА; уСЛугИ НА 
ЗАДОЛЖИТЕЛНО СОЦИЈАЛНО ОСИгуРуВАЊЕ

 84.1 услуги на државната управа, економска и социјална политика на 
земјата

 84.11 Општи услуги на јавната управа
 84.11.1 Општи услуги на јавната управа
 84.11.11 Извршни и законодавни услуги

Оваа поткатегорија опфаќа:
 -извршни и и законодавни административни услуги што ги вршат 
централните, регионалните и локалните органи

 84.11.12 Финансиски и фискални услуги
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -административни и надзорни услуги поврзани со финансиски и 
фискални работи, како на пример:
 •оперативни услуги поврзани со примената на даночниот систем
 •собирање на даноци и такси на производи
 •услуги за истрага за даночни прекршоци  
 -услуги за спроведување на буџетот и управување со јавните 
фондови и долгови

 84.11.13 Услуги на општо економско и социјално  планирање и статистички 
услуги
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -административни и оперативни услуги поврзани со економско и 
социјално планирање
 -услуги извршувани од канцеларии за планирање и статистика, 
одговорни на различни нивоа на власта
 -услуги од други канцеларии, бироа или програмски единици, кои 
го формулираат, координираат и контролираат спроведувањето на 
економските и социјалните планови и програми

 84.11.14 Услуги на јавната управа во областа на фундаметалните 
истражувања
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -административни услуги што ги вршат канцеларии, бироа, 
програмски единици итн., за активностите на владата во 
финансирањето или спроведувањето на фундаменталните 
истражувања во природните, социјалните и хуманитарни науки и 
фундаментални мултидисциплинарни истражувања
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -административни услуги за истражувачка и развојна политика  со 
цел  зголемување на личната и  благосостојбата  на здружените 
фондови, опфатени во 84.12.12
 -административни услуги за истражувачка и развојна политика со 
цел  подобрување на економскиот раст и конкурентноста, опфатени 
во 84.13.1
 -административни услуги за истражувачка и развојна политика  во 
областа на одбраната, опфатени во 84.22.1 

 84.11.19 Други општи јавни услуги
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -административни, оперативни и помошни услуги поврзани со 
државните (јавните) работи кои не можат да се припишат на ниту 
една од четирите претходни поткатегории
 -услуги што ги вршат програмските единици кои се занимаваат со 
прашања за несамостојни  и доделени територии
 -услуги што ги вршат програмските единици задолжени за 
спроведување на избори

 84.11.2 Помошни услуги за јавната управа
 84.11.21 Општи услуги во врска со кадри за јавната управа
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Оваа поткатегорија опфаќа:
 -јавни административни и оперативни услуги за кадровската 
политика кои се поврзани или не со некоја специфична функција
 -услуги поврзани со развојот и спроведувањето на општата 
кадровска политика и процедури, кои опфаќаат избор и 
унапредување, методи на оценување, опис на работите, 
вреднување и класификација на работните места, спроведување на 
Законот за јавни служби и слични прашања 

 84.11.29 Други помошни услуги за јавната управа
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги на централизирано јавно обезбедување и снабдување
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -услуги за управување со зградите на владата кои се во нејзина 
сопственост или се изнајмени, опфатени во 68.20.12, 68.32.13
 -услуги за управување со архивата на владата, опфатени во 
91.01.12

 84.12 услуги на јавната управа за регулирање на услугите за 
здравствена заштита, услугите во образованието и културата како 
и другите општествени услуги, освен услугите за задолжително 
социјално осигурување
Оваа класа не опфаќа:
  -услуги на задолжително социјално осигурување, опфатени во 
84.30.1

 84.12.1 услуги на јавната управа за регулирање на услугите за 
здравствена заштита, услугите во образованието и културата како 
и другите општествени услуги, освен услугите за задолжително 
социјално осигурување
Оваа категорија опфаќа:
 -јавни административни услуги за истражувачка и развојна 
политика и соодветни фондови 
Оваа категорија не опфаќа:
 -услуги на задолжително социјално осигурување, опфатени во 
84.30.1

 84.12.11 Услуги на јавната управа во областа на образованието
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -јавни административни услуги за различни образовни институции
 -услуги за управување, работење, инспекција и помошни услуги за 
сите видови училишта и други образовни институции
 -услуги за јавно информирање во врска со образовниот систем, 
кои ги обезбедуваат владини институции или специјални 
програмски единици
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -помошни услуги во образованието, опфатени во 85.60.10

 84.12.12 Услуги на јавната управа во областа на здравствената заштита
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -јавни административни услуги за сите видови здравствена и 
социјална заштита
 -услуги за управување, работење, инспекција и помошни услуги 
за општите или специјализираните медицински или стоматолошки 
болници и клиники и услуги на домовите за здравствена нега и 
опоравување
 -административни услуги, услуги за управување, работење и 
помошни услуги во областа на јавното здравство како што се услуги 
на управување со банките на крв, услуги за откривање на болести, 
превентивни услуги, управување со програмите за квалитет на 
лековите, контрола на раѓањето и слично.
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Овие услуги често ги обезбедуваат специјални тимови или 
приватни здравствени специјалисти кои не се поврзани со 
болниците или лекарите од општа пракса
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -административни услуги поврзани со обесштетување поради 
болест, мајчинство или привремена неспособност, опфатени во 
84.30.11
 -услуги на здравствена заштита, опфатени во оддел 86
 -услуги на социјална заштита, опфатени во 87.90

 84.12.13 Услуги на јавната управа во областа на домувањето и просторниот 
развој
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -јавни административни услуги за станбен и општ комунален 
развој, снабдување со вода, канализација и улично осветлување
 -услуги поврзани со развојот, набљудувањето и процената на 
станбениот фонд и станбените стандарди (освен градежните 
стандарди)
 -административни услуги за контрола на станарините и 
стандардите за живеење за становите субвенционирани од 
државата
 -административни станбени услуги за широката јавност или за 
лица со специјални потреби
 -дисеминација на јавните информации околу станбените прашања
 -услуги кои ги вршат канцеларии, бироа, оддели и програмски 
единици кои се занимаваат со развој и со спроведување на 
регулативите кои се однесуваат на снабдувањето со вода
 -јавни административни услуги поврзани со собирање и 
отстранување на отпад, функционирање на канализацискиот 
систем и чистење на улиците
 -стандарди за загадување, дисеминација на информации за 
загадувањето
 -административни услуги за програми за зачувување на животната 
средина
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -отстранување на отпадни води, управување со отпад и санација, 
опфатени во одделите 37,38 и 39

 84.12.14 Услуги на јавната управа во областа на рекреацијата, културата и 
религијата
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -помошни услуги за културните објекти и индивидуалните 
уметници како и за организации ангажирани за промоција на 
културните активности, вклучувајќи и распределување на јавни 
грантови за помагање на уметниците
 -помошни услуги за одржување на национални, регионални и 
локални свечености како и за функционирање на религиозни 
институции
 -услуги на спонзорирање на рекреативните и културните 
активности
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -услуги на музеи и други културни установи, опфатени во оддел 91 
 -услуги на државните библиотеки и архиви, опфатени во 91.01.1
 -други услуги за рекреација, опфатени во 92.00, 93.21, 93.29
 -услуги за работа на спортски објекти, опфатени во 93.11.10
 -услуги поврзани со организирање и промоција на спортски 
настани, опфатени во 93.12.10, 93.19.11
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 84.13 услуги на јавната управа за поефективно деловно работење
 84.13.1 услуги на јавната управа за поефективно деловно работење

Оваа категорија опфаќа:
 -административни услуги за истражувачка и развојна политика и 
соодветни фондови
 -помошни услуги и услуги за информирање за доленаведените 
работи
Оваа категорија не опфаќа:
 -услуги на истражување и експериментален развој, опфатени во 
оддел 72

 84.13.11 Услуги на јавната управа во врска со земјоделството, шумарството, 
ловот и риболовот 
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -јавни административни услуги кои се однесуваат на:
  •управување со земјоделско земјиште
  •аграрни реформи и уредување на земјиштето
  •стабилизирање на земјоделскиот пазар
  •ветеринарна дејност
  •контрола на штетници
  •шумарство
  •риболов и лов
 -административни услуги обезбедени од канцеларии, бироа и 
програмски единици во врска со:
  •зачувување на земјоделското земјиште
  •мелиорација
  •подобрување и проширување на земјиштето
  •згрижување на земјоделските имоти со ветеринарни услуги
  •истребување или контрола на штетници, паразити, растителни 
болести или други штетни фактори
  •инспекција и класирање на посевите
 -административни услуги во врска со:
  •прописите кои го регулираат работењето на шумите
  •издавање дозволи за сечење дрва
  •рационализација на искористувањето на шумските ресурси
  •пошумување
  •административни услуги во врска со управувањето и помош при 
заштита на дивеч и рибни мрестилишта
  •развој и следење на прописите, вклучувајќи издавање на 
дозволи за  лов и риболов 

 84.13.12 Услуги на јавната управа во врска со горивото и енергијата
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -административни услуги обезбедени од канцеларии, бироа и 
програмски единици во врска со: 
•цврсти горива, вклучувајќи и прописи за нивно искористување и 
чување
•нафта и земен гас
•биогорива
•нуклеарни и некомерцијални горива вклучувајќи и горива како 
што се алкохолот, дрвото, дрвните отпадоци и друго

 84.13.13 Услуги на јавната управа во врска со рударството и минералните 
ресурси, производството и градежништвото
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -административни услуги обезбедени од канцеларии, бироа и 
програмски единици во врска со: 
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 •откривање, искористување, чување, продажба и други видови на 
производство на руда, вклучувајќи и развој и следење на прописите 
за пронаоѓање на руда
 •рударство и стандарди за безбедност
 •активности со кои се врши развoj, проширување и подобрување 
на позицијата на производствените погони
 •услуги поврзани со развојот и администрацијата на прописите 
за стандардите на градење, издавање на потврди за правилно 
користење, развој и следење на прописите за сигурност на 
градилиштата
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -административни услуги поврзани со снабдување со минерални 
горива, опфатени во 84.13.12

 84.13.14 Услуги на јавната управа во врска  со транспортот и комуникациите
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -јавни административни услуги за патен и воден транспорт, 
железнички и воздушен транспорт и комуникации
 -административни услуги обезбедени од канцеларии, бироа и 
програмски единици во врска со: 
 •планирање, изработка на нацрти, изградба, одржување и 
подобрување на патиштата, автопатите  и со нив поврзаните 
структури
 •темели на патишта и со нив поврзаните структури
 •објекти за воден транспорт, железница, аеродромски писти, 
терминали, хангари, стуктури за воздушна навигација, други 
неподвижни структури и опрема за воздушен транспорт
 •цевоводи и други објекти
 -надзор и регулирање на работите, развој и спроведување на 
оперативните прописи за сите горенаведени видови на транспорт и 
со нив поврзаната опрема
 -административни услуги кои се однесуваат на комуникации, 
односно поштенски, телефонски, телеграфски, кабловски и 
безжични комуникациски системи и комуникациски сателити
 -услуги поврзани со планирање, развој, функционирање и 
подобрување на комуникациските системи
 -услуги поврзани со развој и спроведување на прописи за тие 
системи
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -полициски услуги врзани со контрола на движењето на патиштата 
и водените патишта, опфатени во 84.24.11

 84.13.15 Услуги на јавната управа во врска со дистрибутивната трговија и 
кетерингот, хотелите и рестораните
Оваа поткатегорија опфаќа:
  -јавни административни услуги поврзани со трговијата, 
складирањето, хотелите и рестораните
 -административни услуги обезбедени од канцеларии, бироа и 
програмски единици во врска со: 
 •развој и следење на прописите за трговијата на големо и 
трговијата на мало, заштита на потрошувачите, контрола на 
цените и системите на рационализација кои се спроведуваат 
преку трговците на мало и на големо, складирањето, работата на 
хотелите и рестораните
 -административни услуги кои се однесуваат на проектирање и 
изградба на хотели и ресторани

 84.13.16 Услуги на јавната управа во врска со туристичките дејности
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -јавни административни услуги поврзани со туризмот и 
туристичката промоција
 -административни услуги обезбедени од канцеларии, бироа и 
програмски единици во врска со: 
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 •рекламни кампањи
 •дисеминација на туристички информации 
 •други услуги за поддршка на туризмот
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -услуги на туристичките агенции, опфатени во 79.90.12

 84.13.17 Услуги на јавната управа во врска со повеќенаменските развојни 
проекти
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -административни услуги обезбедени од канцеларии, бироа 
и програмски единици во врска со: планирање, проектирање, 
градежништво, подобрување и исполнување на разновидни 
проекти. Таквите проекти се состојат од интегрирани капацитети 
за производство на енергија, контрола на поплави, наводнување, 
пловидба и рекреација

 84.13.18 Општи  услуги на јавната управа во врска со економијата, 
комерцијата, работењето и вработувањето
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -административни услуги обезбедени од канцеларии, бироа и 
програмски единици во врска со: 
 •формулирање на општата економска политика
 •регулирање и поддршка на општите економски дејности, како 
што се извозот и увозот во целина, како и пазарот на стоки и 
капитал
 •контрола на вкупниот приход
 •општи дејности поврзани со унапредување на трговијата
 •општо регулирање на монополите и други ограничувања во 
трговијата и на влезот во работењето на пазарот
 •регулирање, давање дозволи и инспекција на разновидни 
комерцијални сектори
 -административни услуги кои се однесуваат на работата на 
институциите, како што се уреди за патентите, трговските марки 
и авторското право, институции за прогноза на времето и 
стандардизацијата
 -административни услуги поврзани со формулирање и примена 
на општата политика во областа на трудот и прописите како што се 
работните услови, функционирање на пазарот на трудот, примена 
на државни и регионални мерки на развојната политика за 
намалување на невработеноста и стимулирање на мобилноста на 
работната сила

 84.2 Обезбедување на услуги за земјата како целина
 84.21 услуги за надворешни работи
 84.21.1 услуги за надворешни работи

Оваа категорија, исто така, опфаќа:
  -услуги на управување со меѓународната трговија, меѓународните 
финансии и техничките прашања на надворешната политика
Оваа категорија не опфаќа:
 -услуги  на меѓународна помош за жртвите на големи несреќи или 
за бегалци, опфатени во 88.99.19

 84.21.11 Услуги на јавната управа  во врска со надворешните работи, 
дипломатски и конзуларни претставништва
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -јавни административни и оперативни услуги за министерството 
за надворешни работи и дипломатските и конзуларните мисии во 
странство или во седиштата на меѓународните организации
 -административни, оперативни и помошни услуги за 
информативните служби и службите за култура, наменети за 
дистрибуција во странство, вклучувајќи библиотеки и читални во 
странство
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 84.21.12 Услуги во врска со надворешната економска помош
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -јавни административни услуги за економска помош на земјите 
во развој, без оглед на тоа дали помошта е упатена преку 
меѓународни организации или не
 -административни услуги обезбедени од канцеларии, бироа и 
програмски единици за невоени програми за помош на земјите во 
развој
 -поддршка за техничка помош и обука
 -мисии за економска помош акредитирани кај странски влади

 84.21.13 Услуги во врска со надворешната воена помош
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -административни услуги обезбедени од канцеларии, бироа 
и програмски единици во врска со мисиите на воена помош 
акредитирани кај странски влади или припоени кон меѓународни 
воени организации или сојузи
 -дотации и заеми за воена помош
 -придонеси за меѓународни мировни сили, вклучувајќи испраќање 
на војска

 84.22 услуги на одбраната
 84.22.1 услуги на одбраната

Оваа категорија опфаќа:
 -административни услуги за истражувачка и развојна политика и 
соодветни фондови  во областа на одбраната 

 84.22.11 Услуги на воените одбранбени сили
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -јавни административни услуги во врска со воените одбранбени 
сили
 -административни услуги и услуги на управување и надзор за:
 •воената одбрана и одбранбените сили: копнени, морски, 
воздушни и вселенски одбранбени сили
 •инженерство, транспорт и комуникации
 •службите за разузнавање
 •материјалните, човечките и другите невоени сили и 
заповедништва
 •резервните и помошните сили на одбраната кои се поврзани со 
одделот за одбрана
 -услуги поврзани со набавка на опрема, згради и друго, 
вклучувајќи услуги за здравствена заштита на воените лица на 
терен
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -услуги во врска со надворешна воена помош, опфатени во 
84.21.13
 -административни услуги за воени судови, опфатени во 84.23.11
 -образовни услуги на воени школи, факултети и академии, 
опфатени во 85.3, 85.4
 -услуги на воени болници, опфатени во 86.10.1

 84.22.12 Услуги на цивилните одбранбени сили
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -административни, оперативни и помошни услуги во врска со 
цивилните одбранбени сили
 -услуги на помош  за изработка на планови за решавање на кризни 
ситуации
 -изведување на вежби кои ги опфаќаат цивилните институции и 
население
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Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -услуги за снабдување во случај на мирнодобски несреќи во 
земјата, опфатени во 84.24.19

 84.23 Судски и правосудни услуги
 84.23.1 Судски и правосудни услуги
 84.23.11 Административни услуги во врска со судовите

Оваа поткатегорија опфаќа:
 -јавни административни услуги за ѓраѓански и казнени судови, 
воени судови и правосудниот систем
 -услуги за застапување и давање совети во името на владата или 
во име на претставници на владата
 -услуги за донесување на пресуди и толкување на закони, 
вклучувајќи арбитража во граѓански парници
 -услуги на правна рехабилитација за погрешно осудените 
затвореници, на пр. враќање на добриот углед/името/или правата 
кои се изгубени со диспозитивот на  пресудата на судот
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -услуги за давање совети и застапување во граѓански, казнени и 
други парници, опфатени во 69.10.1

 84.23.12 Административни услуги од установите во врска со затворање или 
рехабилитација на осудени лица
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги на јавни поправни установи
 -административни и оперативни услуги во врска со затворите 
и другите места за отслужување казна и рехабилитација на 
осуденици како што се: затворски фарми, работилници, поправни 
домови и азили
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -образовни услуги на училиштата во затворите, опфатени во оддел 
85
 -услуги на затворските болници, опфатени во 86.10.1

 84.24 услуги за зачувување на јавниот ред и безбедност
 84.24.1 услуги за зачувување на јавниот ред и безбедност

Оваа категорија не опфаќа:
 -дејности на полициските лабаратории, опфатени во 71.20.19
 -административни и оперативни услуги на вооружените сили, 
опфатени во 84.22.11
 -административни и оперативни услуги поврзани со гаснењето 
на пожари и заштитата од пожари преку редовни и помошни 
пожарникарски служби финансирани од државата, опфатени во 
84.25.11
 -борба со поплави и други природни катастрофи, надзор на плажи 
и спасувачки операции на отворени води и во планини и слични 
активности извршувани од страна на противпожарните служби, 
опфатени во 84.25.19

 84.24.11 Услуги на полицијата
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -административни и оперативни услуги кои ги вршат редовните 
и помошните полициски сили финансирани од државата, како 
и пристанишната полиција, граничната полиција, крајбрежната 
стража и другите специјални полициски сили
 -услуги на полицијата кои се однесуваат на регулирање на 
сообраќајот, регистрација на странци и водење на полициските 
архиви

 84.24.19 Други услуги во врска со зачувување на јавниот ред и безбедност
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги поврзани со општото управување, регулирање и поддршка 
на дејностите за одржување на јавниот ред и безбедност и развој 
на целокупната политика која се однесува на нив
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 -услуги за снабдување на населението во случај на мирнодопски 
несреќи во земјата, како и услуги на дисеминација на информации 
за горенаведените дејности

 84.25 услуги на противпожарни служби
 84.25.1 услуги на противпожарни служби
 84.25.11 Услуги за гасење и спречување на пожар

Оваа поткатегорија опфаќа:
 -административни и оперативни услуги поврзани со гаснењето 
на пожари и заштитата од пожари преку редовни и помошни 
пожарникарски служби 
 -услуги на противпожарните бродови
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -услуги за заштита  и гаснење на шумски пожари, опфатени во 
02.40.10
 -услуги за заштита од пожари и гаснење на пожари на изворите на 
нафта и гас, опфатени во 09.10.11
 -услуги за заштита и гаснење на пожари на аеродроми што ги 
вршат неспецијализирани единици, опфатени во 52.23.19

 84.25.19 Други услуги на противпожарните служби
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -други услуги што ги вршат противпожарни служби:
 •борба со поплави и други природни катастрофи
 •надзор на плажи и спасувачки операции на отворени води и во 
планини
 •услуги на заштита на населението што ги врши армијата или 
полициските сили
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -борба со поплави и други природни катастрофи, надзор на плажи 
и спасувачки операции на отворени води и во планини и слични 
активности извршувани од страна на полициските сили, опфатени 
во 84.24.11

 84.3 услуги на задолжителното социјално осигурување
 84.30 услуги на задолжителното социјално осигурување
 84.30.1 услуги на задолжителното социјално осигурување

Оваа категорија не опфаќа:
 -услуги на незадолжително социјално осигурување, опфатени во 
65
 -услуги за социјална заштита (без сместување), опфатени во 88.10, 
88.9

 84.30.11 Услуги на задолжителното  социјално осигурување  во случај на 
болест, мајчинство и привремена неспособност за работа
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -административни и оперативни услуги кои се однесуваат на 
социјалното осигурување во случај на губење на приход поради 
болест, мајчинство или привремена неспособност
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -услуги на јавната управа за здравствена заштита, опфатени во 
84.12.12

 84.30.12 Услуги на задолжителното социјално осигурување за пензиско 
осигурување на државни службеници; старосни, инвалидски или 
семејни пензии, освен за државни службеници
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -јавни административни услуги за владини програми за пензии 
поради старост, инвалидност или право на наследник, освен за 
владини службеници
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 -административни и оперативни услуги поврзани со програми за 
пензионирање, пензии и инвалидност за владини службеници и 
нивни наследници, вклучувајќи и владини програми за социјална 
помош во случај на траен губиток на приход поради делумна или 
целосна неспособност

 84.30.13 Услуги на задолжителното социјално осигурување во случај на 
невработеност
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -јавни административни оперативни и помошни услуги поврзани 
со програма за надомест за невработени. Вклучен е паричниот 
надомест врз основа на социјално осигурување или други 
програми на владата со цел надомест на загубата на приход заради 
невработеност.

84.30.14 Услуги на задолжителното социјално осигурување за семеен и 
детски додаток
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -јавни административни, оперативни и помошни услуги поврзани 
со парична помош на домаќинствата и семејствата со издржувани 
деца
 -паричен надомест за семејствата со издржувани деца без оглед на 
тоа дали примачот на приходот е член на семејството или не
 -паричен надомест за домаќинствата по глава на дете, без оглед на 
потребите
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -надомест поради мајчинство (породилно отсуство), опфатено во 
84.30.11
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P/М уСЛугИ ВО ОбРАЗОВАНИЕТО
 85 уСЛугИ ВО ОбРАЗОВАНИЕТО
 85.1 услуги во предучилишното образование
 85.10 услуги во предучилишното образование
 85.10.1 услуги во предучилишното образование
 85.10.10 Услуги во предучилишното образование

Оваа поткатегорија опфаќа:
 -образовни услуги кои ги вршат детски градинки, предучилишни 
установи, центри за рано детско образование или специјални 
оддели во основните училишта.
Предучилишното образование (степен О на ISCED) се дефинира 
како почетен степен на организирана настава која има за цел да ги 
подготви малите деца на училишната средина, односно да направи 
мост помеѓу домашната и училишната атмосфера
Оваа поткатегорија, исто така, опфаќа:
  -услуги поврзани со обезбедување на посебни програми за 
образование во овој степен на образование
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -дневни кампови за деца, опфатени во  55.30.12
 -услуги за целодневна грижа на деца, опфатени во 88.91.1

 85.2 услуги во основното образование
 85.20 услуги во основното образование
 85.20.1 услуги во основното образование

Оваа категорија опфаќа:
 -образовни услуги кои се предвидени со степен 1 на ISCED, кои 
вклучуваат образовни програми дизајнирани да им обезбедат на 
учениците образовна основа по читање, пишување и математика 
заедно со елементарното разбирање на другите предмети како 
историјата, географијата, природните и општествените науки, 
уметноста и музиката
Оваа категорија, исто така, опфаќа:
  -услуги поврзани со обезбедување на специјални програми за 
образование во овој степен на образование
 -услуги поврзани со обезбедување на образовни програми за 
возрасни лица кои се соодветни на овој степен на образование

 85.20.11 Услуги ва основното образование преку интернет
 85.20.12 Услуги во друго основно образование
 85.3 услуги во средното образование

Оваа група опфаќа:
 -образовни услуги со програми за средно образование кои се 
специјализирани за учениците кои се движат од едно ниво кон 
наредно ниво. Овие програми може да бидат општи или технички/
стручни според следниве дефиниции:
 •општи програми: опфаќаат образование кое не е експлицитно 
дизајнирано да ги подготви учесниците за определена професија 
или занает или за идно стручно или техничко образование   
 •техничко/стручно: опфаќаат образование, кое ги подготвува 
учесниците за директно ангажирање во определени професии, без 
дополнителна обука.  Успешното завршување на таквите програми 
овозможува стекнување на професионални квалификации кои се 
значајни на пазарот на трудот 
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 85.31 услуги во општо средно образование
 85.31.1 услуги во општо средно образование

Оваа категорија опфаќа:
 -образовни услуги на ISCED степен 2, насочени кон комплетирање 
на основните вештини и знаења стекнати во основното 
образование, иако наставата обично е фокусирана на повеќе 
предмети,  често се вработуваат и специјализирани наставници кои 
држат часови соодветни на нивната област на специјализација.
Овие услуги го опфаќаат образованието кое не е експлицитно 
дизајнирано да ги подготви учесниците за определена професија 
или занает или за идно техничко или стручно образование 
Оваа категорија, исто така, опфаќа:
  -услуги поврзани со обезбедување на специјални програми за 
образование во овој степен на образование
 -услуги поврзани со обезбедување на образовни програми за 
возрасни лица кои се соодветни на овој степен на образование

 85.31.11 Услуги во ниже општо средно образование преку интернет
 85.31.12 Услуги во друго ниже општо средно образование 
 85.31.2 услуги во више  општо средно образование 

Оваа категорија опфаќа:
  -образовни услуги за програми (ISCED степен 3), со повисок 
степен на специјализација, каде што наставниците се повеќе 
квалификувани и специјализирани во нивните предмети во 
споредба со степен 2. Често различни  типови на програми се 
достапни на ова ниво. Општо земено, завршувањето на степен 3 
образование е минималниот услов за влез во програмите за високо 
образование.
Услугите во оваа категорија опфаќаат образование кое не е 
експлицитно дизајнирано да ги подготви учесниците за определена 
професија или занает или за идно техничко или стручно 
образование 

 85.31.21 Услуги во више  општо средно образование преку интернет
 85.31.22 Услуги во друго више општо средно образование
 85.32 услуги во техничко и стручно средно образование
 85.32.1 услуги во ниже техничко и стручно средно образование

Оваа категорија опфаќа:
 -образовни услуги на ISCED степен 2, насочени кон комплетирање 
на основните вештини и знаења стекнати во основното 
образование, иако наставата обично е фокусирана на повеќе 
предмети,  често се вработуваат и специјализирани наставници кои 
држат часови соодветни на нивната област на специјализација.
Овие услуги го опфаќаат образование, кое ги подготвува 
учесниците за директно ангажирање во определени професии, без 
дополнителна обука.  Успешното завршување на таквите програми 
овозможува стекнување на професионални квалификации кои се 
значајни на пазарот на трудот 
Оваа категорија, исто така, опфаќа:
  -услуги поврзани со обезбедување на специјални програми за 
образование во овој степен на образование

 85.32.11 Услуги во ниже техничко и стручно средно образование преку 
интернет

 85.32.12 Услуги во друго ниже техничко и стручно  средно образование
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 85.32.2 услуги во вишо техничко и стручно средно образование
Оваа категорија опфаќа:
  -образовни услуги за програми (ISCED степен 3), со повисок 
степен на специјализација, каде што наставниците се повеќе 
квалификувани и специјализирани во нивните предмети во 
споредба со степен 2. Често различни  типови на програми се 
достапни на ова ниво. Општо земено, завршувањето на степен 3 
образование е минималниот услов за влез во програмите за високо 
образование.
Услугите во оваа категорија опфаќаат образование, кое ги 
подготвува учесниците за директно ангажирање во определени 
професии, без дополнителна обука.  Успешното завршување на 
таквите програми овозможува стекнување на професионални 
квалификации кои се значајни на пазарот на трудот 

 85.32.21 Услуги во вишо техничко и стручно средно образование преку 
интернет

 85.32.22 Услуги во друго вишо техничко и стручно средно образование
 85.4 услуги во високото образование
 85.41 услуги во образованието после средно образование кое не е 

високо
 85.41.1 услуги во образованието после средно образование кое не е 

високо
 85.41.11 Услуги во општо образование после средното образование кое не е 

високо преку интернет
Оваа поткатегорија опфаќа:
Оваа поткатегорија опфаќа: 
-образовни интернет услуги (ISCED степен 4) за програми 
кои им следат на учениците по завршувањето на високото 
средно образование и кои не можат да се сметаат како високо 
образование, бидејќи според содржината, овие програми не 
се значително понапредни отколку оние за високото средно 
образование. 
Тие се или кратки стручни програми кои ги водат учениците кон 
пазарот на труд или програми со значајни инструкции за теоретска 
основа, специфично дизајнирани да ги подготват учениците за 
влез во високото образование во случаи каде што тие претходно 
ја следеле наставната програма (степен 3) на која и недостасувале 
елементи потребни да им дадат пристап до високите образовни 
програми.
Услугите во оваа поткатегорија опфаќаат образование кое не е 
експлицитно дизајнирано да ги подготви учесниците за определена 
професија или занает или за идно техничко или стручно 
образование 

 85.41.12 Услуги во друго општо образование после средното образование 
кое не е високо 
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -други образовни услуги (ISCED степен 4) за програми кои им 
следат на учениците по завршувањето на високото средно 
образование и кои не можат да се сметаат како високо 
образование, бидејќи според содржината, овие програми не 
се значително понапредни отколку оние за високо средно 
образование. Тие се или кратки стручни програми кои ги водат 
учениците кон пазарот на труд или програми со значајни 
инструкции за теоретска основа, специфично дизајнирани да ги 
подготват учениците за влез во високото образование во случаи 
каде што тие претходно ја следеле наставната програма (степен 3) 
на која и недостасувале елементи потребни  да им дадат пристап 
до високите образовни програми.
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Услугите во оваа поткатегорија опфаќаат образование кое не е 
експлицитно дизајнирано да ги подготви учесниците за определена 
професија или занает или за идно техничко или стручно 
образование 

 85.41.13 Услуги во техничко и стручно образование после средното 
образование кое не е високо, преку интернет
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -образовни интернет услуги (ISCED степен 4) за програми 
кои им следат на учениците по завршувањето на високото 
средно образование и кои не можат да се сметаат како високо 
образование, бидејќи според содржината, овие програми не 
се значително понапредни отколку оние за високото средно 
образование 
Тие се или кратки стручни програми кои ги водат учениците кон 
пазарот на труд или програми со значајни инструкции за теоретска 
основа, специфично дизајнирани да ги подготват учениците за 
влез во високото образование во случаи каде што тие претходно 
ја следеле наставната програма (степен 3) на која и недостасувале 
елементи потребни да им дадат пристап до високите образовни 
програми.
Услугите во оваа поткатегорија го опфаќаат образованието кое ги 
подготвува учениците за директно ангажирање во определени 
професии без дополнителна обука. Успешното завршување на 
таквите програми овозможува стекнување на професионални 
квалификации кои се значајни на пазарот на трудот. 

 85.41.14 Услуги во друго техничко и стручно образование после средното 
образование кое не е високо 
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -други образовни услуги (ISCED степен 4) за програми кои им 
следат на учениците по завршувањето на високото средно 
образование и кои не можат да се сметаат како високо 
образование, бидејќи според содржината, овие програми не 
се значително понапредни отколку оние за високото средно 
образование. 
Тие се или кратки стручни програми кои ги водат учениците кон 
пазарот на труд или програми со значајни инструкции за теоретска 
основа, специфично дизајнирани да ги подготват учениците за 
влез во високото образование во случаи каде што тие претходно 
ја следеле наставната програма (степен 3) на која ñ недостасувале 
елементи потребни  да им дадат пристап до високите образовни 
програми. 
Услугите во оваа поткатегорија го опфаќаат образованието кое ги 
подготвува учениците за директно ангажирање во определени 
професии без дополнителна обука. Успешното завршување на 
таквите програми овозможува стекнување на професионални 
квалификации кои се значајни на пазарот на трудот.

 85.42 услуги во високото образование 
 85.42.1 услуги во високото образование

85.42.11 Услуги во високото образование, кратки студиски програми, преку 
интернет

 85.42.12 Услуги во друго високо образование, кратки студиски програми
 85.42.2  услуги во високото образование, преддипломски студии или 

еквивалентен степен на образование 
Оваа категорија опфаќа:
 -образовни услуги кои водат до диплома или  еквивалентен степен 
на образование. Такви образовни услуги се нудат од универзитети, 
колеџите и слични институции за високо образование.
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 85.42.21 Услуги во високото образование, преддипломски студии или 
еквивалентен степен на образование, преку интернет

 85.42.22 Услуги во друго високо образование, преддипломски студии или 
еквивалентен степен на образование

 85.42.3 услуги во високото образование, дипломски студии или 
еквивалентен степен на образование 
Оваа категорија опфаќа:
 -образовни услуги кои водат до магистратура или еквивалентен 
степен на образование. Такви образовни услуги се нудат 
од универзитети, колеџите и слични институции за високо 
образование.

 85.42.31 Услуги во високото образование, дипломски студии или 
еквивалентен степен на образование, преку интернет

 85.42.32 Услуги во друго високо образование, дипломски студии или 
еквивалентен степен на образование

 85.42.4 услуги во високото образование, последипломски студии или 
еквивалентен степен на образование
Оваа категорија опфаќа:
 -образовни услуги за програми за високо образование кои 
водат до високи научно-истражувачки квалификации како што се 
докторати

 85.42.41 Услуги во високото образование, последипломски студии или 
еквивалентен степен на образование, преку интернет

 85.42.42 Услуги во друго високо образование, последипломски студии или 
еквивалентен степен на образование

 85.5 услуги во друго образование
 85.51 услуги на спортско и рекреативно образование
 85.51.1 услуги на спортско и рекреативно образование
 85.51.10 Услуги на спортско и рекреативно образование

Оваа поткатегорија опфаќа услуги на спортска настава која се 
врши во кампови и училишта или од професионални спортски 
инструктори, учители или тренери на група на индивидуи. Тука не е 
опфатено спортското образование во академски училишта, колеџи 
и унирвезитети.
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -спортска обука (за безбол, кошарка, крикет, фудбал, хокеј, тенис и 
слично
 -спортска обука во кампови
 -обука за гимнастика
 -обука за јавање
 -обука за пливање
 -обука за боречки вештини
 -обука за игри со карти (како бриџ)
 -обука за јога
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -рекреативни или  кампови за одмор, кои вклучуваат спортски 
тренинг или обука, опфатени во 55.30.12
  -инцидентни спортови  и рекреативна  настава од страна на 
академски училишта, колеџи или универзитети, опфатени во  85.10-
85.42
 -образовни услуги во областа на културата, опфатени во 85.52

 85.52 услуги на образование во областа на културата
 85.52.1 услуги на образование во областа на културата

Оваа категорија опфаќа:
 -формалното образование опфатено во 85.1-85.4 кое носи звање 
или диплома, во согласност со степенот на образование опфатен во 
85.2-85.4
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 85.52.11 Услуги на училишта за танцување и на инструктори по танцување

Оваа поткатегорија опфаќа:

 -услуги што ги вршат инструктори за танцување и студија за 
танцување

 85.52.12 Услуги на музички училишта и на музички инструктури

Оваа поткатегорија опфаќа:

 -услуги што ги вршат учители по пијано и други музички 
инструменти

 85.52.13 Услуги на училишта по ликовна уметност и на инструктори по 
ликовна уметност 

 85.52.19 Услуги на друго образование во областа на културата

Оваа поткатегорија опфаќа:

 -услуги за обука во областа на глумата (освен академски)

 -услуги за обука на курсеви по фотографија (освен професионални)

 85.53 услуги на школи за возачи

 85.53.1 услуги на школи за возачи

 85.53.11 Услуги на автошколите

Оваа поткатегорија опфаќа:

 -услуги за обука за добивање возачка дозвола за автомобили, 
автобуси, камиони и мотоцикли
Оваа поткатегорија не опфаќа:

 -услуги на автошколи за професионални возачи, опфатени во 
85.32.1 и 85.32.2

 85.53.12 Услуги на школи за управување на воздухоплови и пловни објекти

Оваа поткатегорија опфаќа:

 -услуги за обука за добивање  дозвола за летање и за управување 
со пловни објекти 
Оваа поткатегорија не опфаќа:

 -услуги на школи за професионални пилоти, опфатени во 85.32.21 
и 85.32.22

 85.59 услуги на друго образование, неспомнато на друго место

 85.59.1 услуги на друго образование, неспомнато на друго место

Оваа категорија не опфаќа:

 -образовни услуги обезбедени од академски училишта, колеџи и 
унирвезитети или институции кои издаваат дипломи соодветни на 
степенот на образование, опфатени во 85.2-85.4,

 85.59.11 Услуги на школи за странски  јазици

Оваа поткатегорија опфаќа:

 -услуги на изучување на странски јазици и конверзациски вештини

 85.59.12 Услуги на ИТ школи

Оваа поткатегорија опфаќа:

 -услуги на обука за компјутери

 85.59.13 Услуги на стручно образование, неспомнато на друго место

Оваа поткатегорија опфаќа:

 -услуги на континуирано стручно образование за возрасни лица 
кое не може да се дефинира како степен на образование (курсеви, 
семинари, обука на работното место)
Оваа поткатегорија не опфаќа:

 -услуги на техничко и стручно средно образование, опфатени во 
85.32.1 и 85.32.2
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 -услуги на образование после средното образование кое не е 
високо и  
услуги на високо образование, опфатени во 85.41.1, 85.42
 -образовни услуги што ги вршат инструктори, тренери и слично, 
како дел од спортски активности, опфатени во 85.51.10
 -образовни услуги од областа на културата, освен академски, 
опфатени во 85.52.1
 -услуги на изучување на странски јазици и конверзациски вештини, 
опфатени во 85.59.11

 85.59.14 Курсеви за поддршка на учењето во домашни услови

Оваа поткатегорија опфаќа:

 -курсеви за поддршка на учењето во домашни услови обезбедени 
од страна на организации или  независни учители

 85.59.19 Услуги на друго образование, неспомнато на друго место

Оваа поткатегорија опфаќа:

 -образовни услуги за помош на студенти преку консултации, 
семинари и слично
 -поправни курсеви (за ученици кои заостанале во образованието) 
одржувани од училишни центри
 -подготвителни курсеви за полагање испити за професионална 
квалификација
 -услуги за обука за совладување на техникатата на брзо читање

 -услуги за изучување религија

 -услуги за обука на спасители

 -услуги за обука за преживување во екстремни услови

 -услуги за обука на оратори

 -образовни услуги кои не можат да се дефинираат како степен на 
образование
Оваа поткатегорија не опфаќа:

 -услуги кои се однесуваат на образовни програми за возрасни 
лица, опфатени во 85.20.1
 -услуги на општо средно образование, опфатени во 85.31

 -услуги на техничко и стручно средно образование, опфатени во 
85.32
 -услуги на образование после средното образование кое не е 
високо и  
услуги на високо образование, опфатени во 85.41.1, 85.42
 -образовни услуги што ги вршат инструктори, тренери и слично, 
како дел од спортски активности, опфатени во 85.51.10
 -образовни услуги од областа на културата, освен академски, 
опфатени во 85.52.1
 -услуги на изучување на странски јазици и конверзациски вештини, 
опфатени во  
85.59.11
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 85.6 Помошни услуги во образованието

 85.60 Помошни услуги во образованието

 85.60.1 Помошни услуги во образованието

85.60.10 Помошни услуги во образованието

Оваа поткатегорија опфаќа обезбедување на необразовни услуги 
како помош во образовниот процес или образовниот систем како 
што се:
 -образовни консултации (за алтернативите на образование, избор 
на училиште и слично)
 -услуги на советување во образованието

 -услуги поврзани со оценување во образованието (преку тестови 
или други средства со кои се одмеруваат индивидуалните знаења, 
образовните потреби и слично)
 -услуги поврзани со подготовка на образовни тестови
 -услуги за организирање на програми за размена на студенти и 
ученици
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -услуги на истражување и експериментален развој во 
општествените и хуманитарните науки, опфатени во 72.20
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Q/Н уСЛугИ НА ЗДРАВСТВЕНА И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
 86 уСЛугИ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
 86.1 услуги на болниците
 86.10 услуги на болниците
 86.10.1 услуги на болниците

Оваа категорија опфаќа:
 -краткорочни или долгорочни болнички услуги, односно 
медицински услуги, услуги на дијагностика и лекување во 
општи болници (општински и регионални болници, болници 
на непрофитни организации, унирвезитетски болници, воени 
и затворски болници) и специјализирани болници (на пр., 
психијатриски болници, болници за лекување на алкохолизам 
и наркоманија, болници за инфективни болести, гинеколошки 
болници, специјализирани санаториуми)
Услугите, главно, се насочени кон хоспитализирани пациенти кои се 
под директен надзор на лекар:
 •медицински и болнички услуги
 •лабораториски и технички услуги
 •услуги на итна помош, операциони сали итн.
Оваа категорија не опфаќа:
 -услуги на болнички амбуланти за надворешни пациенти, 
опфатени во 86.21.10, 86.22.1

 86.10.11 Хируршки услуги на болниците
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -хируршки услуги што ги вршат лекари, насочени кон лекување, 
подобрување и/или стабилизирање на здравјето на пациентите
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -дентална хирургија во болниците, опфатена во 86.23.11

 86.10.12 Гинеколошки и породилни услуги на болниците
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -гинеколошки и породилни услуги што ги вршат лекари, насочени 
кон лекување, подобрување и/или стабилизирање на здравјето на 
пациентите
Оваа поткатегорија, исто така, опфаќа:
 -услуги за планирање на семејството, вклучувајќи и лекување на 
стерилитет и прекин на бременост, со сместување

 86.10.13 Рехабилитациски услуги на болниците
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за рехабилитација што ги вршат лекари, насочени кон 
лекување, подобрување и/или стабилизирање на здравјето на 
пациентите

 86.10.14 Психијатриски услуги на болниците
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -психијатриски услуги што ги вршат лекари, насочени кон 
лекување, подобрување и/или стабилизирање на здравјето на 
пациентите

 86.10.15 Други услуги на болниците обезбедени од лекари
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -други болнички услуги што ги вршат лекари, насочени кон 
лекување, подобрување и/или стабилизирање на здравјето на 
пациентите
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -здравствени услуги за војни лица на терен, опфатени во 84.22.11
 -приватни консултативни услуги на болнички пациенти, опфатени 
во 86.2
 -стоматолошки услуги, опфатени во 86.23.1
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 86.10.19 Други услуги на болниците
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -други болнички услуги (фармацевтски услуги, услуги на 
медицински сестри, лабораториски и технички услуги, вклучувајќи 
радиолошки и анестезиолошки услуги итн.)
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -лабораториски испитувања и анализи на сите видови материјали 
и производи, освен медицински, опфатени во 71.20.1
 -ветеринарни услуги, опфатени во 75.00.1
 -услуги на итна медицинска помош, опфатени во 86.90.14
 -услуги на медицински лабаратории, опфатени во 86.90.15

 86.2 услуги за медицинска и стоматолошка пракса
 86.21 услуги за општа медицинска пракса
 86.21.1 услуги за општа медицинска пракса
 86.21.10 Услуги за општа медицинска пракса

Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги на лекари од општа медицинска пракса кои се однесуваат 
на превенција, дијагностика и лекување на физички или ментални 
болести како што се: 
 •консултации
Овие услуги не се ограничени на одредени или посебни состојби, 
болести или анатомски подрачја. Тие можат да се вршат во 
ординации по општа медицина, амбуланти за надворешни 
пациенти, амбуланти во претпријатијата, училиштата и слично, или 
преку телефон, интернет или на друг начин

 86.22 услуги за специјалистичка медицинска пракса
 86.22.1 услуги за специјалистичка медицинска пракса

Оваа категорија опфаќа:
 -услуги на лекари специјалисти кои се вршат во нивните 
специјалистички кабинети, но, исто така, и во амбуланти за 
надворешни пациенти, амбуланти во претпријатијата, училиштата и 
слично, или преку телефон, интернет или на друг начин

 86.22.11 Услуги за анализи и толкување на медицински наоди
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -анализи и толкување на медицински наоди (рендгенски слики, 
електрокардиограми, ендоскопии и слично)
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -болнички услуги, опфатени во 86.10.1
 -услуги на медицински лабаратории, опфатени во 86.90.15

 86.22.19 Други услуги за специјалистичка медицинска пракса
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -консултативни услуги во педијатријата, гинекологијата, 
неврологијата и психијатријата и разни медицински услуги 
 -консултативни услуги пред хируршки интервенции
 -услуги на лекување во амбулантите за надворешни пациенти како 
што се дијализа, хемотерапии, терапии со инсулин, лекување на 
респираторни болести, радиолошки услуги и слично
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -болнички услуги, опфатени во 86.10.1
 -стоматолошки услуги, опфатени во 86.23.1
 -услуги поврзани со бременост, опфатени во 86.90.11
 -услуги што ги вршат медицински сестри (медицинска нега), 
опфатени во 86.90.12
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 -услуги на физиотерапевти, опфатени  во 86.90.13
 -услуги на медицински лаборатории, опфатени во 86.90.15
 -совети за планирање на семејството, без лекување, опфатени во 
88.99.19

 86.23 услуги на стоматолошка пракса
 86.23.1 услуги на стоматолошка пракса
 86.23.11 Ортодонтски услуги

Оваа поткатегорија опфаќа:
 -ортодонтски услуги, на пр., лекување на испакнати заби и други 
деформации на забите, вклучувајќи дентална хирургија дури и ако 
се врши во болници за хоспитализирани пациенти
 -услуги на подрачјето на оралната хирургија
 -други специјализирани стоматолошки услуги, на пр., на 
подрачјето на парандентологијата, педодонцијата, ендодонцијата и 
реконструкцијата
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -вештачки заби, протези и протетски апарати, опфатени во 32.50.22
 -болнички услуги, опфатени во  86.10
 -болнички и стоматолошки услуги, опфатени во  86.90.19

 86.23.19 Други услуги на стоматолошката пракса
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги на дијагноза и лекување на болести на усната шуплина и 
услуги со кои се спречуваат болести на забите.
Овие стоматолошки услуги може да се вршат во амбулантите во 
училиштата, претпријатијата, домовите за стари лица, како и во 
приватните амбуланти.
Овие услуги го покриваат подрачјето на општата стоматологија 
како што се: рутински стоматолошки прегледи, превентивна нега на 
забите, лекување на кариес и друго
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -вештачки заби, протези и протетски апарати, опфатени во 32.50.22
 -болнички услуги, опфатени во  86.10
 -болнички и стоматолошки услуги, опфатени во  86.90.19

 86.9 Други услуги за здравствена заштита
 86.90 Други услуги за здравствена заштита
 86.90.1 Други услуги за здравствена заштита
 86.90.11 Услуги поврзани со бременост

Оваа поткатегорија ги опфаќа услугите кои ги извршуваат лица кои 
имаат професионални квалификации, но не се лекари (услуги на 
бабици):
 -услуги за надзор и грижа за време на бременоста и породувањето
 -надзор и грижа за мајката по породувањето
 -услуги на планирање на семејството, вклучувајќи и медицински 
третман

 86.90.12 Услуги на медицинска нега
Оваа поткатегорија ги опфаќа услугите кои ги извршуаат лица кои 
имаат професионални квалификации, но не се лекари (услуги на 
медицински сестри):
 -услуги на подрачјето на здравствената нега, совети и превенција 
на пациенти во домашни услови, обезбедување нега за родилки, 
грижа за детската хигиена и други
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -услуги на социјална заштита со сместување, опфатени во 87.10.10

 86.90.13 Услуги на физиотерапевти
Оваа поткатегорија ги опфаќа услугите кои ги извршуаат лица кои 
имаат професионални квалификации, но не се лекари:
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 -услуги на подрачјето на физиотерапијата, ерготерапијата и други
 86.90.14 Услуги на итна медицинска помош

Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги на превоз на пациенти со коли на итна помош, со или без 
опрема за оживување или медицински или болнички персонал

 86.90.15 Услуги на медицински лаборатории
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -немедицински лабараториски испитувања и анализи, опфатени во 
71.20.1
 -испитувања и анализи во подрачјето на хигиената на храната, 
опфатени во 71.20.11

 86.90.16 Услуги на банки за крв, сперма и органи за трансплантација 
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги на банки на крв, сперма, ембриони, ткива и органи за 
трансплатација, вклучувајќи складирање и категоризирање на 
расположливите примероци, утврдување на соодветноста на 
донираниот примерок и потенцијалниот примач и други

 86.90.17 Услуги за дијагноза на состојбата без толкување
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за дијагноза на состојбата без анализа и толкување, на пр., 
рендген, ултразвук, магнетна резонанца и други

 86.90.18 Услуги за заштита на ментално здравје
Оваа поткатегорија ги опфаќа услугите кои ги извршуаат лица кои 
имаат професионални квалификации, но не се лекари:
 -услуги за заштита на ментално здравје што ја вршат  
психоаналитичари, психолози и психотерапевти

 86.90.19 Други услуги за здравствена заштита, неспомнати на друго место
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -други неконвенционални медицински здравствени услуги, 
неспомнати на друго место, како што се професионална терапија, 
акупунктура, арома терапија, говорна терапија (логопатија), 
хомеопатија, нутрицистичка терапија и други
Овие услуги ги извршуваат лица кои имаат професионални 
квалификации, но не се лекари:
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -услуги како што се физиотерапија и ерготерапија, опфатени во 
86.90.13

 87 уСЛугИ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА СО СМЕСТуВАЊЕ
 87.1 услуги на установи за сместување и нега
 87.10 услуги на установи за сместување и нега
 87.10.1 услуги на установи за сместување и нега
 87.10.10 Услуги на установи за сместување и нега

Оваа поткатегорија опфаќа:
 -комбинирани услуги за сместување и медицинска нега кои се 
вршат од страна на медицински сестри без надзор на лекар во 
установи како што се домови за здравствена нега, домови за стари 
лица со здравствена нега, здравствено-социјални домови, домови 
за рехабилитација со здравствена нега
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -услуги на професионална здравствена заштита што се врши по 
домовите на пациентите, опфатени во 86
 -услуги на социјална заштита со сместување за стари лица без или 
со минимална здравствена грижа, опфатени во 87.30.11
 -социјална заштита со сместување што се спроведува во домови 
за сираци, интернати за деца, центри за времено сместување на 
бездомници, опфатени во 87.90.1
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 87.2 услуги за социјална заштита со сместување за лица со 
интелектуална или телесна попреченост, душевно болни лица или 
лица зависници од алкохол, дрога и други опојни средства

 87.20 услуги за социјална заштита со сместување за лица со 
интелектуална или телесна попреченост, душевно болни лица или 
лица зависници од алкохол, дрога и други опојни средства

 87.20.1 услуги за социјална заштита со сместување за лица со 
интелектуална или телесна попреченост, душевно болни лица или 
лица зависници од алкохол, дрога и други опојни средства
Оваа категорија опфаќа:
 -услуги на установи за лекување на алкохолизам и зависност од 
дрога, како и услуги на специјализирани институции како што се 
домови за лица со интелектуална попреченост, душевно болни 
лица, психијатриски домови
Оваа категорија не опфаќа:
 -болнички услуги за психијатриска помош и лекување на 
зависности, опфатени во 86.10
 -социјални услуги со сместување, како што е времено сместување 
на бездомници, опфатени во 87.90.1

 87.20.11 Услуги за социјална заштита со сместување за деца со 
интелектуална или телесна попреченост, душевно болни деца или 
деца зависници од алкохол, дрога и други опојни средства
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги на установи за лекување на алкохолизам и зависност од 
дрога, како и услуги на специјализирани институции како што се 
домови за лица со интелектуална попреченост, душевно болни 
лица, психијатриски домови, за деца

 87.20.12 Услуги за социјална заштита со сместување за возрасни лица со 
интелектуална или телесна попреченост, душевно болни возрасни 
лица или возрасни лица зависници од алкохол, дрога и други 
опојни средства
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги на установи за лекување на алкохолизам и зависност од 
дрога, како и услуги на специјализирани институции како што се 
домови за лица со интелектуална попреченост, душевно болни 
лица, психијатриски домови, за возрасни лица

 87.3 услуги за социјална заштита со сместување за стари и 
изнемоштени лица и лица со инвалидитет

 87.30 услуги за социјална заштита со сместување за стари и 
изнемоштени лица и лица со инвалидитет

 87.30.1 услуги за социјална заштита со сместување за стари и 
изнемоштени лица и лица со инвалидитет
Оваа категорија опфаќа:
 -услуги обезбедени од специјализирани установи за стари и 
изнемоштени лица и инвалиди, без здравствена грижа
Оваа категорија не опфаќа:
 -комбинирани услуги за сместување и медицинска нега кои се 
вршат под надзор на лекар, опфатени во 86.10.1
 -комбинирани услуги за сместување и медицинска нега кои се 
вршат без надзор на лекар, опфатени во 87.10.10
 -социјална заштита без сместување каде што медицинската грижа 
или образованието не се важни елементи, опфатени во 87.90

 87.30.11 Услуги за социјална заштита што ја нудат институциите за 
сместување на стари  и изнемоштени лица
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги на социјална помош и деноноќна грижа обезбедени од  
институции за сместување на стари лица, вклучувајќи и услуги 
на живеалишта од семеен тип за независен начин на живот на 
пензионери, домови за стари лица со минимална здравствена 
грижа
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 87.30.12 Услуги за социјална заштита што ја нудат институциите за 
сместување на деца и млади со инвалидитет
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги на социјална помош и деноноќна грижа обезбедени 
од  институции  за сместување на деца и млади со физичка или 
интелектуална попреченост, вклучувајќи ги и тие со оштетен вид, 
слух или говор

 87.30.13 Услуги за социјална заштита што ја нудат институциите за 
сместување на возрасни лица со инвалидитет
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги на социјална помош и деноноќна грижа обезбедени 
од  институции за сместување на возрасни лица со физичка или 
интелектуална попреченост, вклучувајќи ги и оние со оштетен вид, 
слух или говор

 87.9 Други услуги за социјална заштита со сместување
 87.90 Други услуги за социјална заштита со сместување
 87.90.1 Други услуги за социјална заштита со сместување

Оваа категорија не опфаќа:
 -услуги на финансирање и управување со програмите за 
задолжително социјално осигурување, опфатени во 84.30.1
 -услуги на социјална заштита со сместување, опфатени во 87.10.10
 -краткотрајно сместување на жртви на катастрофи, опфатени во 
88.99.19

 87.90.11 Други услуги за социјална заштита со сместување за деца и млади
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги на социјална помош и деноноќна грижа за деца и млади 
обезбедени од домови за сираци, домови за деца кои имаат 
потреба од заштита, поправни домови и други
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -услуги за социјална заштита со сместување за деца со 
интелектуална или телесна попреченост, душевно болни деца 
или деца зависници од алкохол, дрога и други опојни средства, 
опфатени во 87.20.11
 -услуги за посвојување на деца, опфатени во 88.99.11

 87.90.12 Услуги за социјална заштита со сместување за злоупотребувани 
жени

 87.90.13 Други услуги за социјална заштита со сместување за возрасни лица
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги на социјална помош и деноноќна грижа за возрасни лица 
како што се:
 •домови за самохрани мајки и нивните деца
 •центри за привремено згрижување на бездомни лица 
 •домови или центри за преодно сместување на група лица со 
социјални или лични проблеми
 •домови или центри за преодно сместување на деликвенти и 
прекршители на закон
 •други сместувачки услуги за социјална рехабилитација
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -услуги за социјална заштита со сместување на возрасни лица со 
интелектуална или телесна попреченост, душевно болни лица  или 
зависници од алкохол, дрога и други опојни средства, опфатени во 
87.20.12
 -услуги за социјална заштита со сместување на стари и 
изнемоштени лица и инвалиди, опфатени во 87.30.1



481Класификација на производи по дејности

ШИФРА НАЗИВ
HS/CN 
2015

 88 уСЛугИ ЗА СОЦИЈАЛНА  ЗАШТИТА бЕЗ СМЕСТуВАЊЕ
 88.1 услуги за социјална заштита без сместување за стари и 

изнемоштени лица и лица со инвалидитет
 88.10 услуги за социјална заштита без сместување за стари и 

изнемоштени лица и лица со инвалидитет
 88.10.1 услуги за социјална заштита без сместување за стари и 

изнемоштени лица и лица со инвалидитет
Оваа категорија не опфаќа:
 -услуги на финансирање и управување со програмите за 
задолжително социјално осигурување, опфатени во 84.30.1

 88.10.11 Услуги на посета и помош за стари лица
 88.10.12 Услуги на целодневна грижа за стари лица
 88.10.13 Услуги на професионална рехабилитација за лица со инвалидитет

Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги на професионална рехабилитација за лица со инвалидитет, 
со ограничена образовна компонента
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -услуги на професионална рехабилитација за лица со инвалидитет, 
каде што образовната компонента е доминантна, опфатени во 
оддел 85

 88.10.14 Услуги на посета и помош за лица со инвалидитет
 88.10.15 Услуги на целодневна грижа за возрасни лица со инвалидитет

Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -услуги на целодневна грижа за деца и млади со инвалидитет, 
опфатени во 88.91.12

 88.9 Други услуги за социјална заштита без сместување 
 88.91 услуги на целодневна грижа за деца
 88.91.1 услуги на целодневна грижа за деца
 88.91.11 Услуги на целодневна грижа за деца, освен услуги за целодневна 

грижа за деца со инвалидитет
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -социјални услуги без сместување кои се однесуваат на 
обезбедување на дневен престој и елементарно образование низ 
игра, за мали деца во детски јасли и други установи за целодневна 
грижа 
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -услуги за социјална заштита за инвалиди, опфатени во 87.30.1
 -услуги за чување на деца, опфатени во 88.91.13

 88.91.12 Услуги на целодневна грижа за деца и млади со инвалидитет
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -социјални услуги без сместување кои се однесуваат на 
обезбедување на дневен престој и елементарно образование за 
деца и млади со инвалидитет

 88.91.13 Услуги за чување на деца
 88.99 Други услуги на социјална заштита без сместување, неспомнати 

на друго место
 88.99.1 Други услуги на социјална заштита без сместување, неспомнати 

на друго место
Оваа категорија не опфаќа:
 -услуги на финансирање и управување со програмите за 
задолжително социјално осигурување, опфатени во 84.30.1

 88.99.11 Услуги за насочување и советувања кои се однесуваат на децата, 
неспомнати на друго место
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за насочување и советување на поединци и семејства, 
особено на родителите во нивните домови или на друго место, 
неспомнати на друго место,



482 Државен завод за статистика

ШИФРА НАЗИВ
HS/CN 
2015

Овие услуги се поврзани со проблемите во однесувањето и други 
проблеми врзани за децата, на пример, растурен дом, проблеми 
во училиштето, проблеми во развојот, спречување на насилство 
врз децата, услуги за интервенција во случај на криза, услуги за 
посвојување на деца и друго
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -насочување и консултирање поврзано со образованието на 
децата, опфатено во 85.60.10

 88.99.12 Добротворни услуги, без сместување 
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -добротворни услуги кои не ги вклучуваат услугите за сместување, 
на пример, утврдување на правото на добротворна помош за 
плаќање станарина или купони за набавка на храна
 -услуги на дневни центри за бездомници и други социјално слаби 
групи
 -услуги за советување во врска со семејниот буџет
 -услуги за советување во врска со кредитирањето и 
задолжувањето
 -услуги внатре во заедницата и соседството
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -услуги за здравствена грижа во домашни услови, опфатени во 
86.90.12
 -услуги на дневни центри за стари лица и лица со инвалидитет, 
опфатени во 88.10.12, 88.10.15

 88.99.13 Услуги за професионална рехабилитација за невработени 
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги на професионална рехабилитација за невработени лица, со 
ограничена образовна компонента
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -услуги на професионална рехабилитација каде што образовната 
компонента е доминантна, опфатени во оддел 85
 -услуги на професионална рехабилитација за лица со инвалидитет, 
со ограничена образовна компонента, опфатени во 88.10.13

88.99.19 Други услуги на социјална заштита без сместување, неспомнати на 
друго место 
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -други социјални услуги без сместување, на пример, услуги на 
брачно советување, услуги за надзор на лица под условна казна, 
услуги за социјална помош на жртви на катастрофи, бегалци и 
доселеници, вклучувајќи ги и услугите за привремено сместување, 
добротворни услуги како собирање на средства или други услуги 
кои ја помагаат социјалната работа
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R/Њ уСЛугИ ЗА уМЕТНОСТ, ЗАбАВА И РЕКРЕАЦИЈА
 90 Креативни, уметнички и забавни услуги
 90.0 Креативни, уметнички и забавни услуги
 90.01 услуги во изведувачката уметност
 90.01.1 услуги во изведувачката уметност
 90.01.10 Услуги во изведувачката уметност

Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги на глумци, предавачи, пејачи, музичари, танчери, 
каскадери, водители на телевизиски програми и презентери, 
спикери, циркузанти и други изведувачки уметници
 -услуги на самостојни модели

 90.02 Помошни услуги во изведувачката уметност
 90.02.1 Помошни услуги во изведувачката уметност

Оваа категорија не опфаќа:
 -услуги на агенти во корист на поединци кои бараат ангажман во 
филмски и театарски претстави, опфатени во 74.90.20
 -кастинг услуги, опфатени во 78.10.12

 90.02.11 Услуги за продукција и изведување на уметнички претстави
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги на продукција и изведување на:
 •театарски, оперски, балетски, музички, концертни претстави
 •куклени претстави
 •циркуски претстави
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -услуги на организирање и спроведување на претстави со 
светлосни и звучни ефекти и огномети, опфатени во 93.29.21

 90.02.12 Услуги за промоција и организација на уметнички  претстави
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги на промоција и организирање на:
 •театарски, оперски, балетски, музички, концертни претстави
 •куклени претстави
 •циркуски претстави

 90.02.19 Други помошни услуги во изведувачката уметност 
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги на управување со правата на уметнички, литературни, 
музички дела, освен кинематографија и аудио-визуелни изработки
 -помошни услуги на изведувачката уметност што ги вршат 
сценографи, костимографи и техничари за светло
 -други помошни услуги на изведувачката уметност, неспомнати на 
друго место (работи со декор и кулиси, опрема за осветлување и 
озвучување)
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -услуги на управување со правата за дистрибуција на филмови, 
опфатени во 59.13.12

 90.03 услуги во уметничкото творештво
 90.03.1 услуги во уметничкото творештво
 90.03.11 Услуги на писатели, композитори, скулптори и други уметници, 

освен на изведувачки уметници
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги на индивидуални уметници како што се композитори, 
склуптори, сликари, карикатуристи, резбари, гравери и друго
 -услуги на индивидуални писатели за сите жанрови, вклучувајќи 
белетристика и техничка литература
 -услуги на независни новинари
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 -услуги на реставрација на уметнички дела
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -услуги на реставрација на оргули и други историски музички 
инструменти, опфатени во 33.19.10
 -услуги на филмска и видеопродукција и услуги на постпродукција, 
опфатени во 59.11.1, 59.12.1 
 -услуги шти ги вршат изведувачки уметниците, опфатени во  
90.01.10
 -услуги на реставрација на мебел (освен музејска реставрација), 
опфатени во 95.24.10

 90.03.12 Оригинални дела на писатели, композитори и други уметници, 
освен на изведувачки уметници, сликари, графички уметници и 
скулптори

4906

Оваа поткатегорија опфаќа оригинални дела на:
 -автори: ракописи на книги
 -композитори: оригинали на музички дела
 -други уметници, освен изведувачки уметници, сликари, графички 
уметници и скулптори
Создавањето на овие оригинални дела го вршат авторите за 
сопствена сметка и со намена да бидат продадени, но не врз база 
на договор или на познат купувач
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -услуги шти ги вршат изведувачки уметниците, опфатени во  
90.01.10
 -оригинални дела на сликари, графички уметници и скулптори, 
опфатени во 90.03.13

 90.03.13 Оригинални дела од сликари, графички уметници и скулптори 9701 + 9702 + 9703
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -слики, цртежи и графики; оригинални гравури, бакрорези и 
литографи, оригинални склуптури и статуи од кој било  материјал 
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -статуи, различни од уметничките оригинали, опфатени во 23.70.1

 90.04 услуги на објекти за културни манифестации
 90.04.1 услуги на објекти за културни манифестации
 90.04.10 Услуги на објекти за културни манифестации

Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги на концертни сали, театри, оперски куќи, музички сали, 
вклучувајќи и продажба на билети
 -услуги на повеќенаменски центри и слични објекти наменети за 
културни манифестации
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -услуги на киносали,опфатени во 59.14.1
 -услуги на агенции за билети, опфатени во 79.90.39
 -услуги на музеи од сите видови, опфатени во 91.02.10
 -услуги на стадиони и арени кои се користат за различни цели, 
опфатени во 93.11.10

 91 уСЛугИ НА бИбЛИОТЕКИ, АРХИВИ, МуЗЕИ И ДРугИ КуЛТуРНИ 
уСЛугИ

 91.0 услуги на библиотеки, архиви, музеи и други културни услуги
 91.01 услуги на библиотеки и архиви
 91.01.1 услуги на библиотеки и архиви
 91.01.11 Услуги на библиотеки

Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги на собирање, каталогизирање, одржување и обновување 
на книги и слични изданија
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 -услуги на изнајмување на книги, документи, електронски записи, 
ДВД и друго
 -услуги на фото и филмски архиви
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -услуги на издавање под наем на видеокасети и DVD, опфатени во 
77.22.10
 -услуги на издавање под наем на книги, опфатени во 77.29.19

 91.01.12 Услуги на архиви
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги на водење на јавни архиви (собирање, каталогизирање, 
одржување и обновување), вклучувајќи и дигитални архиви
 -услуги на водење на историски архиви, вклучувајќи и дигитални 
архиви

 91.02 услуги на музеи
 91.02.1 услуги на музеи
 91.02.10 Услуги на музеи

Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги на изложување и претставување на колекции од секаков 
вид (од областа на уметноста, науката и технологијата, историјата)
 -услуги на управување и одржување на колекции
 -организирање на патувачки изложби
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -услуги на продажба и изложување кои ги вршат комерцијалните 
уметнички галерии, опфатени во 47.00.69
 -услуги на реставрација на уметнички дела и експонати од музејски 
колекции, опфатени во 90.03.11
 -услуги на библиотеки и архиви, опфатени во 91.01.1
 -услуги на историски места и градби, опфатени во 91.03.10
 -услуги на ботанички и зоолошки градини, опфатени во 91.04.11

 91.02.2 Музејски колекции
 91.02.20 Музејски колекции 9704 + 9705 + 9706

Оваа поткатегорија опфаќа:
 -колекции и делови од колекции од историско, етнографско, 
зоолошко, ботаничко, минеролошко, анатомско и нумизматичко 
значење 

 91.03 услуги на работење на историски места и градби и слични 
занимливости за посетители

 91.03.1 услуги на работење на историски места и градби и слични 
занимливости за посетители

 91.03.10 Услуги на работење на историски места и градби и слични 
занимливости за посетители
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги на посетување на историски места, споменици и градби
 -услуги на заштита на историски места, споменици и градби
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -услуги на реновирање и реставрација на историски места и 
градби, опфатени во сектор F/Ѓ

 91.04 услуги на ботанички и зоолошки градини и природни резервати
 91.04.1 услуги на ботанички и зоолошки градини и природни резервати

Оваа категорија не опфаќа:
 -услуги на уредување и одржување на зелени површини, опфатени 
во 81.30.1

 91.04.11 Услуги на ботанички и зоолошки градини
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги на посетување на ботанички и зоолошки градини
 -услуги на чување и одржување на ботанички и зоолошки градини
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Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -услуги на природни резервати, опфатени во 91.04.12

 91.04.12 Услуги на природни резервати , вклучувајќи услуги за заштита на 
диви животни 
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги на посетување на национални паркови, природни паркови 
и резервати
 -услуги на надзор на национални паркови, природни паркови и 
резервати
 -услуги на чување и одржување на национални паркови, природни 
паркови и резервати
Оваа поткатегорија, исто така, опфаќа:
 -услуги за заштита на дивеч
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -услуги на спортски лов и риболов, опфатени во 93.19.13

 92 уСЛугИ НА КОЦКАЊЕ И ОбЛОЖуВАЊЕ
 92.0 услуги на коцкање и обложување
 92.00 Услуги на коцкање и обложување
 92.00.1 услуги на коцкање
 92.00.11 Услуги на коцкање на маси за игри на среќа

Оваа поткатегорија опфаќа:
 -игри на маси за играње во казина, како што се рулет, покер и 
друго

 92.00.12 Услуги на автомати за коцкање
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги на автомати
 -услуги на терминали за видеолотарија (VLT)
 -услуги на автомати за игра при што се исплаќа добивка (AWP)
 -услуги на тркало на среќата (WOF)
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -услуги на автомати за игри со метални пари, опфатени во 93.29.22

 92.00.13 Услуги на лотарии, игри со бројки, бинго и сл. игри на среќа
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги на лото
 -услуги на среќки за гребење
 -бинго услуги
 -услуги на други лотарии и игри со бројки

 92.00.14 Услуги на коцкање преку интернет
 92.00.19 Други услуги на коцкање
 92.00.2 услуги на обложување

Оваа категорија опфаќа:
  -услуги на обложување на коњски трки, трки на кучиња
 -услуги на обложување на спортски натпревари
 -услуги на обложување на други настани

 92.00.21 Услуги на обложување преку интернет
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -on-line  услуги на обложување на коњски трки, трки на кучиња
 -on-line услуги на обложување на спортски натпревари
 -on-line услуги на обложување на други настани

 92.00.29 Други услуги на обложување
Оваа поткатегорија опфаќа:
  -други услуги на обложување на коњски трки, трки на кучиња
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 -други услуги на обложување на спортски натпревари
 -други услуги на обложување на други настани

 93 СПОРТСКИ, ЗАбАВНИ И РЕКРЕАТИВНИ уСЛугИ
 93.1 Спортски услуги
 93.11 услуги за работа на спортски објекти
 93.11.1 услуги за работа на спортски објекти
 93.11.10 Услуги за работа на спортски објекти

Оваа поткатегорија опфаќа:
  -услуги за работа и користење на спортски објекти, покриени 
и откриени, како што се стадиони, арени, лизгалишта, базени, 
спортски игралишта, игралишта за голф, куглани, тениски терени и 
хали за јавање и друго
 -услуги на користење на тркачки патеки за коли, патеки за коњски 
трки и трки на кучиња
 -услуги на организирање и управување со спортски настани, за 
професионалци или аматери, на откриено или покриено, од страна 
на  организации кои користат сопствени објекти
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -услуги на користење на ски- лифтови, опфатени во 49.39.20
 -услуги на управување со нестанбен имот, со надомест или врз 
основа на договор, опфатени во 68.32.13
 -услуги на изнајмување на опрема за рекреација и спорт, опфатени 
во 77.21.10
 -услуги на фитнес-центри, опфатени во 93.13.10
 -услуги на паркови за рекреација и плажи, опфатени во 93.29.11

 93.12 услуги на спортски клубови
 93.12.1 услуги на спортски клубови
 93.12.10 Услуги на спортски клубови

Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги на организација и управување со спортски настани 
обезбедени од спортски клубови кои нудат можности за спорт, на 
пр., фудбалски клубови, куглашки клубови, пливачки клубови, голф 
клубови, боксерски клубови, зимски спортски клубови, шаховски 
клубови, атлетски клубови и друго
Оваа поткатегорија не опфаќа:
  -услуги за спортска обука од страна на индивидуални учители, 
тренери, опфатени во 85.51.10
 -услуги за работа на спортски објекти, опфатени во 93.11.10
 -услуги на организирање и управување со спортски настани за 
професионалци или аматери на откриено или покриено, од страна 
на спортски клубови кои користат сопствени објекти, опфатени во 
93.11.10

 93.13 услуги на фитнес центри
 93.13.1 услуги на фитнес центри
 93.13.10 Услуги на фитнес центри

Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги на фитнес и боди- билдинг клубови и сали
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -услуги за спортска обука од страна на индивидуални учители, 
тренери, опфатени во 85.51.10

 93.19 Други спортски услуги
 93.19.1 Други спортски услуги
 93.19.11 Услуги за реклама на спортски и спортско-рекреативни настани

Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за промоција на спортски настани со или без објекти
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Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -услуги на организирање и управување со спортски настани за 
професионалци или аматери на откриено или покриено од страна 
на спортски клубови, со или без сопствени објекти, опфатени во 
93.11.10, 93.12.10

 93.19.12 Услуги за атлетичари
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги на индивидуални спортисти и атлетичари кои работат за 
сопствена сметка

 93.19.13 Помошни услуги поврзани со спорт и рекреација
Оваа поткатегорија опфаќа:
  -услуги на спортски групи (лиги) и регулаторни тела
 -услуги на спортски судии и мерачи на време
 -услуги на објекти за спортски лов и риболов
 -услуги на водичи за лов
 -услуги на водичи за риболов
 -услуги на планински водичи
 -услуги на штали за тркачки коњи, куќички за кучиња, рели гаражи
 -услуги поврзани со дресирање на животни за спортски цели или 
за забава
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -услуги на изнајмување на спортска опрема, опфатени во 77.21.10
 -услуги на тренирање на кучиња-чувари, опфатени во 80.10.19
 -услуги на училишта за спорт и игра, вклучувајќи и услуги на 
спортски инструктори, учители, тренери, опфатени во 85.51.10

 93.19.19 Други спортски и спортско-рекреативни услуги
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги на воздушна акробатика
 -услуги на летање со параглајдер
 -услуги на нуркање
 -други спортски и рекреативни услуги, неспомнати на друго место
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -услуги на паркови за рекреација и плажи, опфатени во 93.29.11

 93.2 Забавни и рекреативни услуги
 93.21 услуги на забавни и тематски паркови
 93.21.1 услуги на забавни и тематски паркови
 93.21.10 Услуги на забавни и тематски паркови

Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги на забавни паркови
 -услуги на луна-паркови и панаѓури
 -услуги на вртелешки
 -услуги на атрактивни вовчиња

 93.29 Други забавни и рекреативни услуги
 93.29.1 Други рекреативни услуги, неспомнати на друго место
 93.29.11 Услуги на паркови за рекреација и плажи

Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги на паркови за рекреација и плажи (без сместување), 
вклучувајќи и обезбедување на објекти/опрема како што се бањи, 
кабини за соблекување, столчиња
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -услуги на камп-приколки, места за кампување, кампови за 
рекреација, кампови за лов и риболов, опфатени во 55.30.1

 93.29.19 Разновидни рекреациски услуги, неспомнати на друго место 
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Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за користење на сали за бал и танц и други објекти за 
забава
 -услуги за користење на скијачки терени
 -услуги за користење на транспортни објекти за забава, на пр., 
пристаништа за јахти
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -услуги на патнички транспорт со жичари и ски- лифтови, опфатени 
во 49.39.20
 -услуги на дискотеки со консумација (служење пијалаци), опфатени 
во 56.30.10
 -услуги на користење на спортски објекти за спорт и рекреација, 
опфатени во 93.11.10

 93.29.2 Други забавни услуги, неспомнати на друго место
 93.29.21 Услуги за огномет и претстави со светлосни и звучни ефекти
 93.29.22 Услуги на автомати за игри кои работат со внесување на метални 

пари
Оваа поткатегорија опфаќа:
  -услуги на автомати за игри со метални пари како што се флипери, 
фудбалски игри на маса и други
Оваа поткатегорија не опфаќа:
  -услуги на машини за коцкање кои работат со метални пари, 
опфатени во 92.00.12
 -услуги на забавни и тематски паркови, опфатени во 93.21.10

93.29.29 Забавни услуги, неспомнати на друго место
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги на забава, неспомнати на друго место, како што се борба 
со бикови, родео 
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -услуги на управување со нестанбен имот, опфатени во 68.32.13
 -услуги на агенции во име и за сметка на индивидуални 
изведувачи, опфатени во 74.90.20
 -филмски, телевизиски и други театарски кастинг услуги, опфатени 
во 78.10.12
 -услуги на театарски и циркуски групи, опфатени во 90.01.10
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S/О ДРугИ уСЛугИ
 94 уСЛугИ НА ОРгАНИЗАЦИИ ВРЗ бАЗА НА ЗАЧЛЕНуВАЊЕ
 94.1 услуги на деловни организации, организации на работодавачи и 

струковни организации врз база на зачленување
 94.11 услуги на деловни организации и организации на работодавачи 

врз база на зачленување
 94.11.1 услуги на деловни организации и организации на работодавачи 

врз база на зачленување
 94.11.10 Услуги на деловни организации и организации на работодавачи врз 

база на зачленување
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за претставување, преговарање, дисеминација на 
информации и слични услуги кои ги вршат деловни и организации 
на работодавци врз база на зачленување, вклучувајќи и стопански 
комори каде што интересот на членките е насочен кон развој и 
напредок на работењето или трговијата, општо гледано, или кон 
одредени гранки
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -услуги за односи со јавноста обезбедени од други, во име на 
здруженијата, опфатени во 70.21.10
 -услуги на синдикатите, опфатени во 94.20.10

 94.12 услуги на струковни организации врз база на зачленување
 94.12.1 услуги на струковни организации врз база на зачленување
 94.12.10 Услуги на струковни организации врз база на зачленување

Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за претставување, преговарање, дисеминација на 
информации и слични услуги кои ги вршат стручни организации врз 
база на зачленување, каде што интересот на членките е насочен 
кон научни дисциплини, професионална практика или технички 
подрачја, општо гледано или кон одредени подрачја
Оваа поткатегорија, исто така, опфаќа:
 -услуги на научни здруженија
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -образовни услуги што ги вршат овие организации, опфатени во 
оддел 85

 94.2 услуги на синдикатите
 94.20 услуги на синдикатите
 94.20.1 услуги на синдикатите
 94.20.10 Услуги на синдикатите

Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за претставување, преговарање и дисеминација на 
информации кои се однесуваат на интересите и гледиштата на 
членовите во врска со условите на работа и организациони услуги 
за усогласено делување, кои ги спроведуваат здруженијата чии 
членови се главно вработените
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -образовни услуги што ги вршат овие организации, опфатени во 
оддел 85

 94.9 услуги на други организации врз база на зачленување
 94.91 услуги на верски организации
 94.91.1 услуги на верски организации
 94.91.10 Услуги на верски организации

Оваа поткатегорија опфаќа:
 -религиозни обреди, служби, литургии, миси и слично верско 
учење
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 -специјални религиозни услуги како што се крштевки, венчавки, 
обреди за мртви и друго
 -верски услуги, вклучувајќи услуги на прифаќање лица (во 
засолништа) од страна на верски установи
 -мисионерски услуги
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -образовни услуги што ги вршат тие организации, опфатени во 
оддел 85
 -услуги на здравствена заштита што ги вршат тие организации, 
опфатени во оддел 86
 -услуги на социјална заштита што ги вршат тие организации, 
опфатени во оддел 87, 88

 94.92 услуги на политички организации
 94.92.1 услуги на политички организации
 94.92.10 Услуги на политички организации

Оваа поткатегорија опфаќа:
 -дисеминација на информации, односи со јавноста, собирање на 
средства  и слични услуги што ги вршат политички партии и слични 
организации, со цел да се пласираат на нивните членови или 
симпатизери во политичките канцеларии

 94.99 услуги на други организации врз база на зачленување, 
неспомнати на друго место

 94.99.1 услуги на други организации врз база на зачленување, 
неспомнати на друго место
Оваа категорија не опфаќа:
 -услуги на доделување на парична помош (донација)  од страна на 
организациите врз база на зачленување, опфатени во 94.99.20

 94.99.11 Услуги на организации за заштита на човекови права
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги кои ги вршат организации врз база на зачленување за 
заштита на човековите права како што се граѓански иницијативи 
или протести реализирани преку дисеминација на информации, 
политичко влијание, собирање на средства и друго

 94.99.12 Услуги на групи за заштита на човековата средина
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги кои ги вршат организации врз база на зачленување 
со цел заштита на животната средина преку дисеминација на 
информации, политичко влијание, собирање на средства и друго, 
како што се организации за заштита на животната средина, 
организации за заштита на растителниот и животинскиот свет

 94.99.13 Услуги за заштита на положбата на посебни групи
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги кои ги вршат здруженија за заштита и подобрување на 
положбата на одредени групи како што се инвалиди, етнички 
и малцински групи, реализирани преку едукација на јавноста, 
политичко влијание, помош на заедницата  и социјални активности 
и објекти и друго

 94.99.14 Услуги за подобрување на положбата на граѓаните и општиот 
интерес на заедницата
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -други услуги кои ги вршат организации врз база на зачленување  
со цел остварување на некоја јавна цел или идеја, реализирани 
преку дисеминација на информации, политичко влијание, 
собирање на средства и друго 
 -услуги кои ги вршат патриотски здруженија, вклучувајќи и 
здруженија на воени ветерани
 -други услуги кои ги вршат организациите за помош на заедницата, 
социјалните и образовните дејности и објекти
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 94.99.15 Услуги што ги нудат младинските здруженија
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги кои ги вршат здруженија на млади и деца
 -услуги кои ги вршат студентски здруженија, клубови и братства
 -услуги кои ги вршат здруженија како што се пионерски клубови на 
момчиња и девојчиња итн 
Оваа поткатегорија не опфаќа:
  -услуги за сместување на студенти во домови и интернати, 
опфатени во 55.90.11

 94.99.16 Услуги на организации за култура и рекреација
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги кои ги вршат културни или рекреативни клубови како 
што се  поетски, литературни, клубови за книги, клубови на 
историчари, градинарски клубови, филмски и фото-клубови, 
музички и уметнички клубови, занаетчиски клубови, клубови на 
колекционери, карневалски клубови и друго
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -услуги на професионални уметнички групи и организации, 
опфатени во 90.02.1
 -услуги на спортски клубови, опфатени во 93.12.10

 94.99.17 Услуги на други граѓански и општествени организации
Оваа поткатегорија опфаќа:
  -услуги кои ги вршат автомобилски здруженија
 -услуги кои ги вршат здруженија на потрошувачи
 -услуги кои ги вршат здруженија кои имаат цел да организираат 
средби, како што се ротари клубови и друго

 94.99.19 Услуги на други организации врз база на зачленување, неспомнати 
на друго место
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги кои ги вршат организации на сопствениците на недвижен 
имот (освен застапување)
 -услуги кои ги вршат организации врз база на зачленување, 
неспомнати на друго место
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -услуги обезбедени од стручни организации врз база на 
зачленување, опфатени во 94.12.10

 94.99.2 услуги за доделување на парична помош (донација) од 
организации врз база на зачленување

 94.99.20 Услуги за доделување на парична помош (донација) од 
организации врз база на зачленување
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за доделување на парична помош (донација) од 
организации врз база на зачленување или од фондации, 
за финансирање на дејности во областа на образованието, 
истражувањето или други дејности од општествен интерес
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -услуги за одобрување на кредити, опфатени во 64.19.2, 64.92.1
 -услуги за собирање на средства за добротворни цели кои ја 
помагаат социјалната работа, опфатени во 88.99.19

 95 уСЛугИ ЗА ПОПРАВКА НА КОМПЈуТЕРИ И ПРЕДМЕТИ ЗА ЛИЧНА 
уПОТРЕбА И ЗА ДОМАЌИНСТВАТА

 95.1 услуги за поправка на компјутери и опрема за комуникации 
 95.11 услуги за поправка на компјутери и периферна опрема
 95.11.1 услуги за поправка на компјутери и периферна опрема
 95.11.10 Услуги за поправка на компјутери и периферна опрема

Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за поправка на компјутери и периферна опрема:
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  •компјутери за на маса
  •лаптоп (преносни компјутери)
  •магнетни дискови, флеш дискови и други уреди за складирање 
податоци
  •оптички дискови (CD-RW, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-RW)
  •принтери
  •монитори
  •тастатури
  •мауси, џојстици и трекболи (топчиња за позиционирање)
  •надворешен и внатрешен компјутерски модем                                                
  •компјутерски терминал                                                                           
  •компјутерски сервер
  •скенери, вклучувајќи и бар код скенери 
  •читачи на картички        
  •виртуално реални кациги
  •компјутерски проектори       
Оваа поткатегорија, исто така, опфаќа:
 -услуги за поправка и одржување на:
  •компјутерски терминали како банкомати (ATM's), касови 
терминали (POS), без механички операции
 •рачни компјутери (PDA's)
Оваа поткатегорија не опфаќа:
  -услуги за поправка и одржување на фотокопири, опфатени во 
33.12.16
 -услуги за поправка и одржување на комуникациска опрема-
модеми, опфатени во 95.12.10

 95.12 услуги за поправка на опрема за комуникации
 95.12.1 услуги за поправка на опрема за комуникации
 95.12.10 Услуги за поправка на опрема за комуникации

Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за поправка и одржување на телевизиски и 
радиопредаватели
 -услуги за поправка и одржување на телефони, мобилни телефони, 
пејџери и факс машини
 -услуги за поправка и одржување на професионални ТВ и видео 
камери

 95.2 услуги за поправка на предмети за лична употреба и за 
домаќинствата

 95.21 услуги за поправка на електронски уреди за широка 
потрошувачка

 95.21.1 услуги за поправка на електронски уреди за широка 
потрошувачка

 95.21.10 Услуги за поправка на електронски уреди за широка потрошувачка
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за поправка и одржување на електронски уреди за широка 
потрошувачка: 
 •телевизиски и радиоприемници
 •видеорекордери (VCR)
 •CD плеери
 •непрофесионални видеокамери
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -услуги за поправка и одржување на калкулатори, опфатени во 
33.12.16
 -услуги за поправка и одржување на професионални ТВ и видео 
камери, опфатени во 95.12.10
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 95.22 услуги за поправка на апарати за домаќинствата и опрема за 
домовите и градините

 95.22.1 услуги за поправка на апарати за домаќинствата и опрема за 
домовите и градините

 95.22.10 Услуги за поправка на апарати за домаќинствата и опрема за 
домовите и градините
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за поправка на електрични апарати за домаќинствата, 
на пр., фрижидери и замрзнувачи, машини за миење садови, 
машини за перење и сушење за домаќинствата, опрема за готвење 
и перење за домаќинствата, правосмукалки и други апарати за 
домаќинствата
 -услуги за поправка на опрема за дом и градина, на пр., косилки 
за трева, пили за сечење, компресори (дувалки) за снег и лисја, 
ножици за ограда и друго
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -услуги на поправка и одржување на моторни рачни алатки, 
опфатени во  33.12.17
 -услуги за поправка на електрични системи, вода, гас и 
канализациски системи, топлински системи и системи за 
климатизација, опфатени во  43.2

 95.23 услуги за поправка на обувки и производи од кожа
 95.23.1 услуги за поправка на обувки и производи од кожа
 95.23.10 Услуги за поправка на обувки и производи од кожа

Оваа поткатегорија опфаќа:
 -специјализирани услуги за поправка на обувки, патни торби и 
женски торби

 95.24 услуги за поправка на мебел и покуќнина
 95.24.1 услуги за поправка на мебел и покуќнина
 95.24.10 Услуги за поправка на мебел и покуќнина

Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за претапацирање, поправка и реставрирање на мебел и 
покуќнина
Оваа поткатегорија, исто така, опфаќа:
 -услуги за склопување на мебел

 95.25 услуги за поправка на часовници и накит
 95.25.1 услуги за поправка на часовници и накит
 95.25.11 Услуги за поправка на часовници

Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за поправка на автомати за регистрирање на 
пристигнување/заминување од работа, апарати за одбележување 
на време/дати, мехаанизми за заклучување со блокатори кои 
не дозволуваат пред одреденото време да се отвори трезорот 
или сефот во банките и слични уреди или апарати за читање на 
времето, опфатени во 33.13.11

 95.25.12 Услуги за поправка на накит
 95.29 услуги за поправка на други предмети за лична употреба и за 

домаќинствата
 95.29.1 услуги за поправка на други предмети за лична употреба и за 

домаќинствата
 95.29.11 Услуги за поправка  на облека и текстилни производи за 

домаќинствата
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -поправка и корекција на употребувана облека

 95.29.12 Услуги за поправка на велосипеди
 95.29.13 Услуги за поправка и одржување  на музички инструменти                                                                                                                                      
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Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за поправка и одржување на музички инструменти 
 -услуги за акордирање (штелување) на пијано и други музички 
инструменти
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -услуги на реставрација на оргули и други историски музички 
инструменти, опфатени во 33.19.10

 95.29.14 Услуги за поправка и одржување на спортска опрема
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за поправка и одржување на скии за снег, даски за снег, 
скии за вода, даски за сурфање и слична опрема;  лизгалки и 
ролерки
 -услуги за поправка и одржување на други производи и опрема 
за спорт или игри на отворено (тенис и бадмингтон, голф  и хокеј и 
друго)
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -услуги за поправка на оружје (пушки,пиштоли и друго) за спорт и 
разонода, опфатени во 33.11.14

 95.29.19 Услуги за поправка на други предмети за лична употреба и за 
домаќинствата, неспомнати на друго место
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за поправка на предмети и опрема за домаќинствата, 
неспомнати на друго место, на пр., светилки, играчки, книги и 
други предмети за лична употреба и за домаќинствата
 -услуги како што се изработка на клучови, пластифицирање на 
картички за идентификација
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -поправка на механички рачен алат, опфатена во 33.12.17
 -услуги за поправка и реставрација на уметнички дела, опфатени 
во 90.03.11

 96 ДРугИ ЛИЧНИ уСЛугИ
 96.0 Други лични услуги
 96.01 услуги за перење и хемиско чистење на текстил и крзнени 

производи
 96.01.1 услуги за перење и хемиско чистење на текстил и крзнени 

производи
 96.01.11 Услуги за перење на постелнина и долна облека во 

самопослужувачки машини кои работат со внесување на метални 
пари
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за чистење на текстил во самопослужувачки автомати кои 
работат со метални пари

 96.01.12 Услуги за хемиско чистење (вклучувајќи чистење на крзнени 
производи)
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за хемиско чистење на облека и друг текстил, крзно и 
кожни предмети

 96.01.13 Услуги за пеглање
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за пеглање облека и други текстилни предмети
Оваа поткатегорија не опфаќа:
  -услуги за пеглање за домаќинствата, во домашни услови, 
опфатени во 96.01.15

 96.01.14 Услуги за избелување и боење
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за избелување и боење на облека и други текстилни 
предмети кои не се во врска со производството на тие предмети
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Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -услуги за избелување и боење на предива и ткаенини, опфатени 
во 13.30.11, 13.30.13

 96.01.15 Услуги за чистење на текстил во домашни услови
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за перење, чистење и пеглање за домаќинствата, во 
домашни услови
 -услуги за чистење на текстил,тапацир ткаенина и тепих, во 
домашни услови
Оваа поткатегорија, исто така,  опфаќа:
 -услуги за собирање и доставување на алишта во домот

 96.01.19 Други услуги за чистење на текстил
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги на перење, чистење и пеглање за домаќинствата
 -услуги за чистење на текстил, мебел и теписи во просториите на 
клиентите
 -услуги на перење, чистење и пеглање на текстилна облека и 
облека за колективи и претпријатија
 -услуги на перење, чистење и пеглање за пунктови за алишта
 -услуги за чистење на килими, тапацири, завеси, драперии и друго
 -услуги за снабдување со пелени
Оваа поткатегорија, исто така, опфаќа:
  -услуги за собирање и доставување на алишта за колективи и 
претпријатија
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -услуги за изнајмување на облека, опфатени во 77.29.15
 -услуги за хемиско чистење, опфатени во 96.01.12
 -услуги за перење, чистење и пеглање за домаќинствата, во 
домашни услови, опфатени во 96.01.15
 -услуги за чистење на текстил, мебел и теписи, во домашни услови, 
опфатени во 96.01.15
 -услуги за собирање и доставување на алишта во домот, опфатени 
во 96.01.15

 96.02 Фризерски и други услуги за разубавување
 96.02.1 Фризерски и други услуги за разубавување
 96.02.11 Фризерски услуги за жени и девојчиња

Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за миење на коса, потстрижување и други фризерски 
услуги за жени и девојчиња
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -фризерски и берберски услуги во домашни услови, опфатени во 
96.02.14

 96.02.12 Берберски услуги за мажи и момчиња
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за миење на коса, потстрижување и други фризерски 
услуги за мажи и момчиња
 -услуги за бричење и потстрижување на бради
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -фризерски и берберски услуги во домашни услови, опфатени во 
96.02.14

 96.02.13 Услуги за козметички третмани, маникир и педикир
Оваа поткатегорија опфаќа:
  -услуги за нега на лице, вклучувајќи и козметички третман
 -услуги на маникир и педикир
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 -услуги за консултации во врска со убавината, негата на лицето и 
шминкањето
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -услуги на здравствена грижа, како што е лифтинг на лицето, 
опфатени во 86.10.11
 -козметички третмани, маникир и педикир во домашни услови 
опфатени во 96.02.14

 96.02.14 Фризерски и берберски услуги, козметички третмани, услуги на 
маникир и педикир, во домашни услови 
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -фризерски и берберски услуги, козметички третмани, маникир и 
педикир, во домашни услови

 96.02.19 Други услуги за разубавување
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -лична хигиена, грижа за телото, депилација, третман со 
ултравиолетови и инфрацрвени зраци и други услуги поврзани со 
хигиената
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -услуги на медицински третман, опфатени во оддел 86

 96.02.2 Човечка коса, необработена
 96.02.20 Човечка коса, необработена 0501
 96.03 Погребни и слични услуги
 96.03.1 Погребни и слични услуги

Оваа категорија не опфаќа:
 -услуги поврзани со религиозни обреди за мртвите, опфатени во 
94.91.10

 96.03.11 Услуги на гробишта и крематориуми
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги на управување и одржување на гробишта, грижа за 
гробните места и гробиштата
 -услуги за кремирање
 -услуги на давање под наем и продажба на гробни места

 96.03.12 Услуги на погребници
Оваа поткатегорија опфаќа:
  -услуги за организирање на погребни церемонии
 -услуги на закоп и ексхумација
 -услуги за балсамирање, обезбедување на капели
 -служба за пренос на покојници
Оваа поткатегорија, исто така,  опфаќа:
 -погребни услуги за домашни миленици

 96.04 услуги за нега и одржување на телото
 96.04.1 услуги за нега и одржување на телото
 96.04.10 Услуги за нега и одржување на телото

Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за нега и одржување на телото во турски бањи, сауни, 
солариуми, спа бањи, салони за слабеење, салони за масажа 
(освен терапевтска масажа) и слично
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -услуги на медицинска масажа и терапија, опфатени во 86.90.13, 
86.90.19
 -услуги на фитнес и боди-билдинг клубови и сали, опфатени во 
93.13.10
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 96.09 Други лични услуги, неспомнати на друго место
 96.09.1 Други лични услуги, неспомнати на друго место
 96.09.11 Услуги за грижа за домашни миленичиња

Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за дресирање на домашни миленичиња
 -услуги за сместување и грижа за домашни миленичиња
 -услуги за сместување на домашни миленичиња (во куќички)
 -услуги за тимарење и тетовирање на домашни миленичиња
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -ветеринарни услуги за домашни миленичиња, опфатени во 
75.00.11
 -услуги поврзани со дресирање на животни за спортски цели или 
за забава, опфатени во 93.19.13

 96.09.12 Услуги за придружба
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги за придружба 
 -услуги на проститутки

 96.09.13 Услуги на самопослужувачки автомати кои работат со внесување на 
метални пари, неспомнати на друго место
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги на самопослужувачки автомати кои работат со уфрлање 
на метални пари, за мерење крвен притисок, за мерење телесна 
тежина, за чистење чевли, за фотографирање и друго
Самопослужувачките автомати се самопослужувачки машини 
(без човечка интервенција), без оглед на начинот на плаќање, со 
метални пари, кредитни картички итн.
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -услуги на самопослужувачки автомати за игри и коцкање, со 
метални пари, опфатени во 92.00.12, 93.29.22
 -услуги на самопослужувачки автомати за перење, со метални 
пари, опфатени во 96.01.11

96.09.19 Други разновидни услуги, неспомнати на друго место
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги на агенции за случување на брак
 -услуги за организирање на состаноци (за остварување врска или 
брак)
 -графолошки и генеолошки услуги
 -астролошки, спиритуални и услуги поврзани со хиромантијата
 -услуги на јавни писари
 -услуги за тетовирање
 -бодипирсинг услуги
 -услуги на портири, чистачи на чевли и лични паркирачи на 
автомобили
 -услуги на јавни тоалети
 -други лични услуги, неспомнати на друго место
Оваа поткатегорија не опфаќа:
 -услуги на паркиралишта, опфатени во 52.21.24
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Т/П уСЛугИ НА ДОМАЌИНСТВАТА КАКО РАбОТОДАВАЧИ; уСЛугИ 
НА ДОМАЌИНСТВАТА КОИ ПРОИЗВЕДуВААТ РАЗНОВИДНИ 
ПРОИЗВОДИ И ИЗВРШуВААТ РАЗНОВИДНИ уСЛугИ ЗА СОПСТВЕНИ 
ПОТРЕбИ

 97 услуги на домаќинствата кои вработуваат домашен персонал
 97.0 услуги на домаќинствата кои вработуваат домашен персонал
 97.00 услуги на домаќинствата кои вработуваат домашен персонал
 97.00.1 услуги на домаќинствата кои вработуваат домашен персонал
 97.00.11 Услуги на домаќинствата кои вработуваат домашен персонал и 

обезбедуваат грижа за деца 
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги обезбедени од  страна на приватни домаќинствата, кои 
вработуваат персонал како што се бебиситерки, дадилки  и сличен 
персонал за грижа за деца 

 97.00.12 Услуги на домаќинствата кои вработуваат домашен персонал и 
нудат помош на стари и изнемоштени лица, без медицинска нега
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги обезбедени од  страна на приватни домаќинствата, кои 
вработуваат персонал кој обезбедува помош во секојдневниот 
живот, за несамостојни стари лица, во домашни услови, како што 
се:
 •миење и облекување, јадење, административни обврски, 
интелектуален и социјален живот
 •пазарење и подготовка на оброци
 •домашна нега без лекарска грижа и помош за мобилност
 •други помошни услуги за живот во домашни услови, за 
несамостојни стари лица (домашни работи, перење,пеглање и др)

 97.00.13 Услуги на домаќинствата кои вработуваат  домашен персонал и 
нудат помош на лица со инвалидитет, без медицинска нега
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги обезбедени од  страна на приватни домаќинствата, кои 
вработуваат персонал кој обезбедува помош во секојдневниот 
живот, за  лица со инвалидитет, во домашни услови, како што се:
 •миење и облекување, јадење, административни обврски, 
интелектуален и социјален живот
 •пазарење и подготовка на јадења
 •домашна нега без лекарска грижа и помош за мобилност
 •други помошни услуги за живот во домашни услови, за лица со 
инвалидитет (домашни работи, перење,пеглање и др)

 97.00.14 Услуги на домаќинствата кои вработуваат  домашен персонал и 
нудат сместување и помош во секојдневниот живот
Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги обезбедени од  страна на приватни домаќинства, 
кои вработуваат персонал кој обезбедува  широк спектар на 
секојдневни помошни услуги, како што се:                        
 •домашна работа и мајсторски услуги во домот, градинарски 
услуги, услуги на чување на домот, услуги за перење, чистење 
и пеглање за домаќинствата во домашни услови, пазарење и 
подготовка на оброци, шетање, хранење и  грижа за домашните 
миленичиња во домот
 -услуги обезбедени од  страна на приватни домаќинства, 
кои вработуваат специјализиран персонал кој обезбедува  
специјализирани несекојдневни помошни услуги, како што се:                        
 -услуги за ИТ техничка подршка, училишни помошни курсеви, 
фризерски и други третмани за убавина, во домашни услови

 97.00.19 Останати услуги на домаќинствата кои вработуваат  домашен 
персонал 
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Оваа поткатегорија опфаќа:
 -услуги обезбедени од  страна на приватни домаќинства, кои 
вработуваат специјализирани домашни слуги, како што се готвачи, 
келнери, лични слуги, батлери, перачки, градинари, портири, 
коњушари, шофери, чувари, дадилки и воспитувачки, секретарки, 
приватен екипаж (за бродови, авиони) и сл.                    

 98 ПРОИЗВОДИ И уСЛугИ НА ПРИВАТНИ ДОМАЌИНСТВА КОИ 
ПРОИЗВЕДуВААТ РАЗНОВИДНА СТОКА И ИЗВРШуВААТ 
РАЗНОВИДНИ уСЛугИ ЗА СОПСТВЕНИ ПОТРЕбИ

 98.1 Производи на приватните домаќинства кои произведуваат 
разновидна стока за сопствени потреби

 98.10 Производи на приватните домаќинства кои произведуваат 
разновидна стока за сопствени потреби

 98.10.1 Производи на приватните домаќинства кои произведуваат 
разновидна стока за сопствени потреби

 98.10.10 Производи на приватните домаќинства кои произведуваат 
разновидна стока за сопствени потреби

 98.2 услуги на приватни домаќинства кои извршуваат разновидни 
услуги за сопствени потреби

 98.20 услуги на приватни домаќинства кои извршуваат разновидни 
услуги за сопствени потреби

 98.20.1 услуги на приватни домаќинства кои извршуваат разновидни 
услуги за сопствени потреби

98.20.10 Услуги на приватни домаќинства кои извршуваат разновидни 
услуги за сопствени потреби
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U/Р уСЛугИ НА ЕКСТРАТЕРИТОРИЈАЛНИ ОРгАНИЗАЦИИ И ТЕЛА
 99 услуги на екстратериторијални организации и тела
 99.0 услуги на екстратериторијални организации и тела
 99.00 услуги на екстратериторијални организации и тела
 99.00.1 услуги на екстратериторијални организации и тела

99.00.10 Услуги на екстратериторијални организации и тела
Оваа поткатегорија опфаќа:
  -услуги кои ги обезбедуваат Обединетите нации и нивните 
специјализирани агенции, регионални тела и друго, Европската 
унија, Организацијата за економска соработка и развој, Светската 
трговска организација, Светската царинска организација, 
Организацијата на земји-производители и извознички на нафта и 
други меѓународни тела или екстратериторијални единици
 -услуги кои ги обезбедуваат амбасади и застапништва од  други 
земји
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