
ПРИЛОГ  4 Список на услужни дејности во рурални средини прифатливи во 
рамки на мерката 302 

 

Описно НКД Рев. 2 

Поправка и одржување на индустриски машини 
и опрема, како на пример: 
острење или монтирање на комерцијални и 
индустриски сечила и пили; 
обезбедување на заварувачки услуги и сервис 
(пр.кај автомобилите); 
поправка на земјоделски и други тешки и 
индустриски машини и опрема (пр.вилушки за 
кревање и друга опрема за ракување, машински 
алати, комерцијална разладна опрема, опрема 
за градежништво и рударство) 
 

33.12 Поправка на машини 

Услуги на грижа за домашни миленици како што 
е: исхрана, нега и дресура на домашни 
миленици 
 

96.09 Останати лични услужни 
дејности, неспомнати на друго 
место 

Поправка на чези и кочии што ги влечат 
животни 
 

33.17 Поправка и одржување на 
други превозни средства 

Одржување и поправка на моторни возила: 
механички поправки,електрични поправки, 
поправка на електронски системи за 
вшприцување, редовен сервис, поправки на 
каросеријата, поправки на делови на моторните 
возила, миење, полирање, итн., прскање и 
бојадисување, поправка на ветробрани и 
прозорци, поправка на седишта за моторни 
возила. 
Поправка, монтажа или замена на внатрешни и 
надворешни гуми 
Заштита од корозија 
Вградување на делови и прибор кои не се дел 
од производниот процес 
 

45.20 Одржување и поправка на 
моторни возила 

Одржување и поправка на мотоцикли 45.40 Трговија со мотоцикли и 
делови и прибор за мотоцикли, 
одржување и поправка на 
мотоцикли 
 

Доставување на храна за одреден купувач, на 
локација која ја одредил купувачот за одреден 
настан 

56.21 Услуги на доставување на 
храна и пијалоци за посебни 
прилики (кетеринг) 

Дејности како: домови за возрасни и стари лица 
со сместување и нега, домови за заздравување, 
останати неги во домови, установи за нега, 
домови за нега 

87.10 Дејности на социјална 
заштита со сместување и нега 

Дејности на дневни градинки за деца, 88.91 Дејности на дневна 



вклучувајќи ја и дневната грижа за 
инвалидизирани деца 

социјална заштита на деца 

Фитнес, боди-билдинг клубови и објекти 93.13 Објекти за фитнес 

Поправка на електронска опрема како што се 
компјутери и компјутерски машини и периферна 
опрема. 
Ïîïðàâêà è îäðæóâàœå íà: äåñêòîï êîìï¼óòåðè, 
ëàïòîï êîìï¼óòåðè, äèñêîâè, ìåìîðèñêè óðåäè 
(U½Â) è äðóãè äåëîâè íà êîìï¼óòåðîò çà 
ñêëàäèðàœå íà ïîäàòîöè, îïòè÷êè äèñêîâè  
(CD-RW, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-RW), 
принтери, монитори, тастатури, мауси, џојстици 
и топчиња за позиционирање, внатрешни и 
надворешни компјутерски модеми, разводна 
плоча, сервери, скенери, вклучувајќи и бар код 
скенери, "smart" картички, кациги за виртуална 
реалност, компјутерски проектори, рачни 
компјутери  (hand-held computers (PDA's) 

95.11 Поправка на компјутери и 
периферна опрема 

Поправка и одржување на комуникациска 
опрема како што е: безжични телефонски 
апарати, мобилни телефони, модеми, телефакс 
уреди (факс машини), комуникациско преносна 
опрема (насочувачи, преносници, модеми), 
двонасочми радиоуреди, професионални ТВ и 
видео камери 
 

95.12 Поправка на опрема за 
комуникации 

Поправка и одржување на електронски уреди за 
широка потрошувачка: телевизори, 
радиоприемници, DVD плеери/рекордери, CD 
плеери, видео камери 
 

95.21 Поправка на електронски 
уреди за широка  потрошувачка 

Поправка и одржување на апарати за 
домаќинството: шпорети, ладилници, 
фрижидери, машини за перење, печки, машини 
за сушење, собни клима уреди итн. 
Поправка и одржување на опрема за домовите 
и градините: косилки за трева, уреди за чистење 
на снег и лисја, поткаструвачи итн. 

95.22 Поправка на апарати за 
домаќинства како и опрема за 
домови и градини 

Поправка и одржување на обувки и производи 
од кожа: поправка на чизми, чевли, патни торби 
и слични предмети, ставање на флекници на 
чевли 

95.23 Поправка на обувки и 
производи од кожа 

Тапацирање, поправка и одржување на мебел и 
покуќнина вклучувајќи го и канцеларискиот 
мебел 

95.24 Поправка на мебел и 
покуќнина 
 

Поправка на часовници, саати и нивни делови 
како што се куќиштата на саатите од сите 
видови материјали, поправка на механизми за 
саати, хронометри итн. 
Поправка на накит 

95.25 Поправка на рачни 
часовници, саати и накит 



Поправка на предмети за лична употреба и за 
домаќинствата, како што се: 
- поправка на велосипеди 
- крпење и преправка на облека 
- поправка на спортска опрема (освен спортско 
оружје) и опрема за кампување 
- поправка на книги 
- поправка на музички инструменти (освен 
оргули и историски музички инструменти) 
- поправка на играчки и слични предмети 
- поправка на останати предмети за лична 
употреба и за домаќинствата 

95.29 Поправка на други предмети 
за лична употреба и за 
домакинствата 

Перење и хемиско чистење, пеглање итн., на 
сите видови облека (вклучувајќи и крзнена) и 
текстил, со механичка опрема, рачно или со 
користење на машини за самопослужување, 
било за граѓаните било за индустриски или 
комерцијални корисници 
Собирање и доставување на испрана облека 
Чистење на килими и простирки, перење на 
завеси и драперии, во простории на 
корисниците или на друго место 

96.01 Перење и хемиско чистење 
на текстилни и крзнени производи 

Миење на коса, потстрижување и шишање, 
правење фризура, боење, нијансирање, 
виткање, исправање пеглање на коса и слични 
дејности за мажи и жени 
Бричење и потстрижување на брадата 
Масажа на лице, маникир и педикир, шминкање 
и др. 

96.02 Фризерски салони и салони 
за разубавување 

Капење во турски бањи, сауни и бањи на пареа, 
солариуми, салони за слабеење, салони за 
масажа итн. 

96.04 Дејности за нега и 
одржување на телото 

 


