
 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОГ 

ЗПЈН шифра Опис 

75200000-8; 75231200-6; 75231240-8; 79611000-0; 79622000-0 [услуги за 

обезбедување на персонал за помош во домаќинствата]; 79624000-4 [услуги за 

обезбедување на негувателки] и 79625000-1 [услуги за обезбедување на 

медицински персонал] од 85000000-9 до 85323000-9; 98133100-5, 98133000-4; 

98200000-5; 98500000-8 [приватни домаќинства со вработени лица] и од 

98513000-2 до 98514000-9 [услуги за домаќинствата обезбедени од работна сила, 

услуги на агенции за обезбедување на вработени во домаќинствата, услуги за 

домаќинства обезбедени од службеници, привремен кадар за домаќинства, 

услуги за обезбедување помош во домаќинствата и домашни услуги] 

Здравствени, социјални 

и поврзани услуги 

85321000-5 и 85322000-2, 75000000-6 [услуги за администрација, одбрана и 

социјално осигурување], 75121000-0, 75122000-7, 75124000-1; од 79995000-5 до 

79995200-7; од 80000000-4 услуги за обука и образование до 80660000-8; од 

92000000-1 до 92700000-8 

79950000-8 [услуги за организација на изложби, саеми и конгреси], 79951000-5 

[услуги за организирање на семинари], 79952000-2 [услуги за организирање на 

настани], 79952100-3 [услуги за организирање на културни настани], 79953000-9 

[услуги за организирање на фестивали], 79954000-6 [услуги за организирање на 

забави], 79955000-3 [услуги за организирање модни настани], 79956000-0 [услуги 

за организирање саеми и панаѓури] 

Административни 

социјални услуги, 

образовни, услуги на 

здравствена заштита и 

услуги од областа на 

културата 

75300000-9 

Услуги за задолжително 

социјално осигурување, 

освен за услугите за 

задолжително социјално 

осигурување кои се 

обезбедуваат како 

услугите од општ 

интерес. 

75310000-2, 75311000-9, 75312000-6, 75313000-3, 75313100-4, 75314000-0, 

75320000-5, 75330000-8, 75340000-1 

Услуги поврзани со 

надоместоци 

98000000-3; 98120000-0; 98132000-7; 98133110-8 и 98130000-3 

Други услуги на 

заедницата, социјални и 

лични услуги, 

вклучувајќи услуги од 

синдикални 

организации, од 

политички организации, 

младински организации 

и од други организации 

со членство 

98131000-0 Верски услуги 

55100000-1 до 55410000-7; 55521000-8 до 55521200-0 [55521000-8 угостителски Хотелски и угостителски 



услуги за приватни домаќинства, 55521100-9 услуги за достава на храна во 

домови за стари лица и лица со посебни потреби, 55521200-0 услуги за испорака 

на храна] 

55520000-1 угостителски услуги, 55522000-5 угостителски услуги за 

транспортни претпријатија, 55523000-2 угостителски услуги за други 

претпријатија и институции, 55524000-9 угостителски услуги за училишта 

55510000-8 услуги на мензи, 55511000-5 услуги на мензи и услуги на други 

кафетерии со ограничен круг на посетители, 55512000-2 услуги за управување со 

мензи, 55523100-3 услуги за училишни оброци 

услуги 

79100000-5 до 79140000-7; 75231100-5; 

Правни услуги кои не се 

исклучени од примена 

од Законот за јавните 

набавки 

75100000-7 до 75120000-3; 75123000-4; 75125000-8 до 75131000-3 
Други административни 

услуги и јавни услуги 

75200000-8 до 75231000-4 
Обезбедување на услуги 

за заедницата 

75231210-9 до 75231230-5; 75240000-0 до 75252000-7; 794300000-7; 98113100-9 

Затворски услуги, 

услуги за јавна 

безбедност и спасувачки 

услуги кои не се 

исклучени од примена 

од Законот за јавните 

набавки 

79700000-1 до 79721000-4 [услуги за истрага и безбедност, услуги за безбедност, 

услуги за следење и алармирање, чуварски услуги, услуги за надзор, услуги за 

систем за следење на траги, услуги за пронаоѓање на бегалци, услуги за 

патролирање, услуги за пуштање беџови за идентификација, услуги за истрага и 

услуги на детективски агенции] 79722000-1[графолошки услуги], 79723000-8 

[услуги за анализа на отпад] 

Услуги за истрага и 

безбедност  

98900000-2 [услуги обезбедени од екстратериторијални организации и органи] и 

98910000-5 [услуги карактеристични за меѓународни организации и органи] 
Меѓународни услуги 

64000000-6 [поштенски и телекомункиациски услуги], 64100000-7 [поштенски и 

курирски услуги], 64110000-0 [поштенски услуги], 64111000-7 [поштенски 

услуги поврзани со весници и списанија], 64112000-4 [поштенски услуги 

поврзани со писма], 64113000-1 [поштенски услуги поврзани со пратки], 

64114000-8 [услуги поврзани со поштенски шалтери], 64115000-5 [изнајмување 

на поштенски сандачиња], 64116000-2 [поштенски услуги поврзани со „до 

побарување“], 64122000-7 [услуги за достава на интерна пошта и пораки] 

Поштенски услуги 

50116510-9 [услуги за менување на гуми], 71550000-8 [ковачки услуги] Други услуги 


