
Список на традиционални занаетчиски дејности  
наведени во    Став 4 точка 3 од дел 2 од Програмата за користење 
на средствата од Инструментот за претпристапна помош за 
рурален развој на Европската Унија (ИПАРД) за период 2007-2013 
година 
 
Обработка на дрво 
 
Описно (стар НКА)  НКА  (СВ 147/08) 
Сечач со пила со рамка, сечење на 
дрва („гатер“)   

С/В 16.1 Пилење и стружење на дрво  

--- С/В 16.24 Производство на дрвена 
амбалажа   

„Токар“, дрвени лажици и чинии, 
изработувач на мебел, резбар, 
производство, производство на 
градежно дрво   

С/В 16.29 Производство на останати 
производи од дрво; производство на 
предмети од плута, слама и плетарски 
материјал 

Дрводелец   
 

С/В 16.23 Производство на друга 
градежна столарија и подови  
С/В 16.24 Производство на дрвена 
амбалажа   
С/В 31.09 Производство на друг мебел   

 
Текстил, Кожа, крзно   
 
Описно (стар НКА) НКА  (СВ 147/08) 
Власење на волна, изработка на 
килими, ткаење  

С/В 13.1 Подготовка и предење на 
текстилни влакна     
С/В 13.2  Ткаење на текстил  
С/В 13.93 Производство на теписи и 
ќилими (подни прекривки)  

Производител на шапки, 
производство на филц- невласена 
волна   

С/В 13.95 Производство на неткаен 
текстил и производи од неткаен текстил, 
освен облека 
С/В 14.19 Производство на други 
предмети и прибори за облека  

 Плетач   С/В 14.31 Производство на плетени и 
хеклани чорапи  
С/В 14.39  Производство на плетена и 
хеклана облека   

Везач   С/В 13.99 .Производство на останати 
текстили, неспомнато на друго место   

Кројач   С/В 14.13 Производство на друга горна 



облека 
Самарџија   С/В 15.12 Производство на куфери, рачни 

торби и слични производи, седла и 
сарачки производи 

Производител на опинци (опинци- 
„чевли кои ги носеле селаните“) 
произведувач на цокули  

С/В 15.2 Производство на обувки 

Произведувач на јажиња   С/В 13.94 Производство на јажиња, 
конопи, плетенки и мрежи   

Бојаџија   С/В 13.3  Довршување на текстил  
Произведувач/кројач на народни 
носии   

С/В 14.13  Производство на друга горна 
облека   
С/В 14.14  Производство на долна облека   

 
Ум етнички занаети и домашни ракотворби   
Описно (стар НКА) НКА  (СВ 147/08)   
Изработувач на грнчарија, керамичар  С/В 23.41 Производство на керамички 

предмети за домаќинство и керамички 
украсни предмети 

Ковач и производител на кочии  С/В 30.99 Производство на други 
превозни средства неспомнати на друго 
место   

Ковач, острач на ножови   С/В 25.5 Ковање, пресување, штанцување 
и валање на метали; металургија на прав   

Производител на метли, 
производител на четки   
 

С/В 32.91 Производство на метли и четки  

Калајџија   С/В 25.61  Обработка и пресвлекување на 
метали   

Свеќар, произведувач на бастуни   С/В 32.99  Останато производство 
неспомнато на друго место   

Плетарија   
 

С/В 16.29 Производство на останати 
производи од дрво; производство на 
предмети од плута, слама и плетарски 
материјал 

Производител на ќумур 
(производство на дрвен јаглен)    

С/В 20.14 Производство на други основни 
органски хемикалии   

Производство на традиционални 
музички инструменти   

С/В 32.2  Производство на музички 
инструменти  

Производство на дрвени играчки, 
производство на кукли во народни 
носии   

С/В 32.40  Производство на игри и 
играчки  

Рачна изработка на предмети  
Изработка на минијатурни 

С/В 32.99  Останато производство 
неспомнато на друго место   



декоративни предмети   
Производство на дрвени сувенири   С/В 16.29 Производство на останати 

производи од дрво; производство на 
предмети од плута, слама и плетарски 
материјал 

 


