Република Србија
МИНИСТАРСТВО
ФИНАНСИЈА И ПРИВРЕДЕ
-Сектор за управне и надзорне послове
у области привредних регистара Број: 313-00-59/2012-09
01.08.2012. године
Београд
Булевар краља Александра број 15

П Р Е Д Л О Г*
МОГУЋИХ ШИФАРА ДЕЛАТНОСТИ ПРЕМА ПРАВИЛНИКУ
О ОДРЕЂИВАЊУ ПОСЛОВА КОЈИ СЕ СМАТРАЈУ СТАРИМ И
УМЕТНИЧКИМ ЗАНАТИМА, ОДНОСНО ПОСЛОВИМА ДОМАЋЕ
РАДИНОСТИ, НАЧИНУ СЕРТИФИКОВАЊА ИСТИХ И ВОЂЕЊУ ПОСЕБНЕ
ЕВИДЕНЦИЈЕ ИЗДАТИХ СЕРТИФИКАТА
(„Службени гласник Републике Србије“ број 56/12)
у односу на
шифре делатности из
УРЕДБЕ О КЛАСИФИКАЦИЈИ ДЕЛАТНОСТИ
(„Службени гласник Републике Србије“ број 54/10)

_____________________
*На Предлог могућих шифара делатности сагласност је дао Републички завод за
статистику својим актом 24 Број: 313-428 од 20.07.2012. године
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Предлог могућих шифара по Kласификацији делатности за старе занате
-члан 2. став 2. Правилника-

Р.
бр.

Занат
(по Правилнику)

1.

лончарски (грнчарски),
црепуљарски

Шифра
групе
по КД08
23.41
23.49
23.20
25.99

2.

казанџијски (котларски)

25.91

3.

коларски
бачварски, пинтерски и
качарски

30.99
16.24

4.

5.

ткачки (ткање на ручном
разбоју ћилима, тепиха,
крпара, платна, свиле и др.)

13.93
13.20
13.92

6.

терзијско-абаџијски

14.13

7.

израда народних ношњи

14.13
14.19

8.

јорганџијски

13.92

9.

оштрачки (брусачки)

25.62
25.50

10.*

ковачко-поткивачки

11.

израда звона свих врста
(звоноливачки) и прапорака

12.

опанчарски

13.

кожарски (табачки)

01.62*
25.99
24.51
24.53
24.54
15.20
15.11
10.11

Назив и опис
Нова класификација делатности
(КД08)
Производња керамичких предмета за
домаћинство и украсних предмета
Производња осталих керамичких
производа
Производња ватросталних производа
Производња осталих металних
производа
Производња челичних буради и сличне
амбалаже
Производња остале транспортне опреме
Производња дрвне амбалаже
Производња тепиха и прекривача за под
Производња тканина
Производња готових текстилних
производа, осим одеће
Производња остале одеће
Производња остале одеће
Производња осталих одевних предмета и
прибора
Производња готових текстилних
производа, осим одеће
Машинска обрада метала
Ковање, пресовање, штанцовање и
ваљање метала; металургија праха
Помоћне делатности у узгоју животиња
Производња осталих металних
производа
Ливење гвожђа
Ливење лаких метала
Ливење осталих обојених метала
Производња обуће
Штављење и дорада коже; дорада и
бојење крзна
Прерада и конзервисање меса

_____________
*Шифра: 01.62 – помоћне делатности у узгоју животиња из Уредбе о класификацији
делатности, односи са само на делатност поткивања из ковачко-поткивачког заната
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14.

кожухарски (ћурчијски)

15.

крзнарски

14.11
14.20
14.19
14.20

16.

сарачко-седларски (ручни
дуборез у кожи, пресовање у
кожи и сл.)

15.12

17.

дрводељски

16.29

18.

кломпарски и израда нанула

15.20
16.29

19.
20.

ручна израда уникатне обуће
из обућарског заната
сајџијски (поправка,
одржавање и ручна израда
делова за сатове и часовнике)

Производња осталих производа од
дрвета, плуте, сламе и прућа
Производња обуће
Производња осталих производа од
дрвета, плуте, сламе и прућа
Производња обуће

26.52

Производња сатова
Производња тепиха и прекривача за под
Производња осталих производа од
дрвета, плуте, сламе и прућа
Производња обуће
Производња осталих одевних предмета и
прибора
Производња готових текстилних
производа, осим одеће
Припремање и предење текстилних
влакана
Производња ужади, канапа, плетеница и
мрежа

21.

асурџијски

22.

папуџијски

15.20
14.19

23.

мутавџијски

13.92

24.

вуновлачарски (дрндарски)

13.10

25.

ужарски

13.94

28.

каменорезачки (клесарски) и
ручна обрада и израда
предмета од природног и
вештачког камена
корпарско-плетарски и израда
предмета од лике, рогоза,
комушине, рафије, сламе,
трске, сите и сл.
воскарско-лицидерски

29.

гајтанџијски

13.94

30.

стаклодувачки

23.13
23.19

31.

бојаџијски

32.

сапунџијски

27.

Производња путних и ручних торби и
сл, сарачких производа и каишева

15.20

13.93
16.29

26.

Производња кожне одеће
Производња производа од крзна
Производња осталих одевних предмета и
прибора
Производња производа од крзна

23.70

Сечење, обликовање и обрада камена

16.29

Производња осталих производа од
дрвета, плуте, сламе и прућа

32.99

13.30
20.41
20.42

Производња осталих предмета
Производња ужади, канапа, плетеница и
мрежа
Производња шупљег стакла
Производња и обрада осталог стакла,
укључујући техничке стаклене производе
Довршавање текстила
Производња детерџената, сапуна,
средстава за чишћење и полирање
Производња парфема и тоалетних препарата
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33.
34.

власуљарски
ситарски и решетарски

32.99
32.99

Производња осталих предмета
Производња осталих предмета
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Предлог могућих шифара по Класификацији делатности за старе занате
-члан 2. став 3. ПравилникаР.
бр.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.

Занат
(по Правилнику)
печење креча, ћумура и
прављење катрана

Шифра
групе
по КД08
23.52
19.10
20.14

израда фењера (ферала)
израда гребена за гребање
вуне и кучине

27.40

израда гребена и брда за ткање

28.94

поправка, калаисање,
емајлирање и цинковање
посуда
израда каљева за пећи и
ватросталне опеке
израда и рестаурација
народних музичких
инструмената на
традиционалан начин (гусле,
фруле, двојнице, гајде,
окарине, виолине и сл.)
ваљање (ступање) сукна и
пустовање вуне
производња свиле на
традиционалан начин
израда четки, метли и других
сличних производа (од длаке,
сирка, прућа, жилица и сл.)

28.94

95.29

Поправка осталих личних предмета и
предмета за домаћинство

23.20

Производња ватросталних производа

32.20
33.19

Производња музичких инструмената
Поправка остале опреме

95.29

Поправка осталих личних предмета и
предмета за домаћинство

13.20

Производња тканина

13.20
01.49

Производња тканина
Узгој осталих животиња

32.91

Производња метли и четки

43.99
11.

Назив и опис
Нова класификацији делатности
(КД08)
Производња креча и гипса
Производња продуката коксовања
Производња осталих основних
органских хемикалија
Производња опреме за осветљење
Производња машина за индустрију
текстила, одеће и коже
Производња машина за индустрију
текстила, одеће и коже

копање бунара
42.21

Остали непоменути специфични
грађевински радови
Изградња цевовода

12.

израда млинских каменова и
брусева

23.91

Производња брусних производа

13.

препарирање и пуњење птица
и животиња

91.02

Делатност музеја, галерија и збирки

Пречишћавање перја
ручно испирање злата на
традиционалан начин
ручно плетење рибарских
мрежа

10.12

оџачарски

81.22

Прерада и конзервисање живинског меса
Експлоатација руда осталих црних,
обојених, племенитих и других метала
Производња ужади, канапа, плетеница и
мрежа
Услуге осталог чишћења зграда и
опреме

14.
15.
16.
17.

07.29
13.94
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18.
19.
20.

превоз фијакером
(фијакериста)
ручна израда чамаца од
дрвета, на традиционалан
начин
калдрмџијски

49.39

Остали превоз путника у копненом
саобраћају

30.11
30.12

Изградња бродова и пловних објеката
Израда чамаца за спорт и разоноду

23.70

Сечење, обликовање и обрада камена
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Предлог могућих шифара по Kласификацији делатности за старе занате
-члан 3. став 2. ПравилникаР.
бр.

Занат
(по Правилнику)

1.

бомбонџијски

2.

содаџијски

3.

бозаџијски

4.

млевење житарица преко
воденица - поточара

5.

припрема биљних производа
на традиционалан начин

Шифра Назив и опис
групе
Нова класификацији делатности
по КД08 (КД08)
Производња какаоа, чоколаде и
10.82
кондиторских производа
Производња освежавајућих пића,
11.07
минералне воде и остале флаширане
воде
Производња освежавајућих пића,
11.07
минералне воде и остале флаширане
воде
10.61

Производња млинских производа

10.41
10.61
10.71

Производња уља и масти
Производња млинских производа
Производња хлеба, свежег пецива и
колача
Прерада чаја и кафе
Производња зачина и других додатака
храни
Производња осталих прехрамбених
производа

10.83
10.84
10.89

6.

припрема хлеба под сачем и у
црепуљи

10.61
10.11
10.13

Производња хлеба, свежег пецива и
колача
Призводња двопека, кекса, трајног
пецива и колача
Производња млинских производа
Прерада и конзервисање меса
Производња месних прерађевина

10.13

Производња месних прерађевина

10.51

Прерада млека и производња сирева

10.71
10.72

7.
8.
9.

10.

медичарски
цреварски
припрема појединих
производа од меса на
традиционалан начин
припрема појединих
производа од млека на
традиционалан начин
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Предлог могућих шифара по Kласификацији делатности за старе занате
-члан 4. став 2. ПравилникаР.
бр.

1.

Занат
(по Правилнику)

Шифра
групе
по КД08
91.03

градња и/или реконструкција
у техници сухозида
43.99
91.03

2.

градња и/или реконструкција
у техници набоја, набијача

43.99
41.20
91.03

3.

градња и/или реконструкција
техником бондрука

43.99
41.20

4.

израда шиндре (за покривање
кућа, привредних зграда и
цркава брвнара)

16.23
23.32

5.

производња ћерпича и зидање
ћерпичем

41.20
43.99

Назив и опис
Нова класификацији делатности
(КД08)
Заштита и одржавање непокретних
културних добара, културно-историјских
локација, зграда и сличних туристичких
споменика
Остали непоменути специфични
грађевински радови
Заштита и одржавање непокретних
културних добара, културно-историјских
локација, зграда и сличних туристичких
споменика
Остали непоменути специфични
грађевински радови
Изградња стамбених и нестамбених
зграда
Заштита и одржавање непокретних
културних добара, културно-историјских
локација, зграда и сличних туристичких
споменика
Остали непоменути специфични
грађевински радови
Изградња стамбених и нестамбених
зграда
Производња остале грађевинске
столарије и елемената
Производња опеке, црепа и
грађевинских производа од печене глине
Изградња стамбених и нестамбених
зграда
Остали непоменути специфични
грађевински радови
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Предлог могућих шифара по Kласификацији делатности за уметничке занате
-члан 5. став 2. ПравилникаР.
бр.

Занат
(по Правилнику)

1.

израда таписерија и других
уметничких ткања

Шифра
групе
по КД08
13.92
13.93
16.29

2.

уметничка обрада дрвета,
камена, стакла, глине, гипса и
сличних материјала

23.70
23.13
23.19

23.41
23.69

3.

4.

5.

6.

7.

уметничка обрада племенитих
метала (кујунџијскофилигрански; златарскојувелирски и сл.)
обрада драгог и полудрагог
камена (ломљење, сечење,
брушење, полирање и др.)
ручна израда уметничких
гравура и печата
калиграфско исписивање
слова (калиграфија)
сатлери (фарбање и
украшавање фијакера и кочија
ручним писањем, цртањем
грбова и сл.)

Назив и опис
Нова класификацији делатности
(КД08)
Производња готових текстилних
производа,осим одеће
Производња тепиха и прекривача за под
Производња осталих производа од
дрвета, плуте, сламе и прућа
Сечење, обликовање и обрада камена
Производња шупљег стакла
Производња и обрада осталог
стакла,укључујући техничке стаклене
производе
Производња керамичких предмета за
домаћинство и украсних предмета
Производња осталих производа од
бетона, гипса и цемента

32.12

Производња накита и сродних предмета

32.12

Производња накита и сродних предмета

90.03
32.12
25.61
32.99

Уметничко стваралаштво
Производња накита и сродних предмета
Обрада и превлачење метала
Производња осталих предмета

90.03

Уметничко стваралаштво

30.99
90.03

Производња остале транспортне опреме
Уметничко стваралаштво

25.99
уметничка израда предмета од
кованог гвожђа, бакра и
других метала

25.50
25.72
90.03

Производња осталих металних
производа
Ковање, пресовање, штанцовање и
ваљање метала; металургија праха
Производња брава и окова
Уметничко стваралаштво

9.

сликање на текстилу и
текстилним влакнима

13.30

Довршавање текстила

10.

уметнички вез

13.30
13.99

Довршавање текстила
Производња осталих текстилних
предмета

8.

10

11.

уметничко штоповање

95.29

Поправка осталих личних предмета и
предмета за домаћинство

12.

израда у дрвету уметничких
предмета, интарзија и
дубореза

16.29

Производња осталих производа од
дрвета, плуте, сламе и прућа

31.01

13.

израда и рестаурација
стилског намештаја и других
сличних стилских проиозвода
од дрвета
рестаурација старих и
раритетних књига, слика и сл.
уметнички књиговезачки
занат (уметничка обрада
повеза књига, албума и сл.)
израда и рестаурација
уметничких фотографија

18.14
90.03

Производња намештаја за пословне и
продајне просторе
Производња кухињског намештаја
Производња осталог намештаја
Производња осталих производа од
дрвета, плуте, сламе и прућа
Књиговезачке и сродне услуге
Уметничко стваралаштво

18.14

Књиговезачке и сродне услуге

74.20
90.03

Фотографске услуге
Уметничко стваралаштво
Делатност музеја, галерија и збирки
Заштита и одржавање непокретних
културних добара, културно-историјских
локација, зграда и сличних туристичких
споменика
Производња папира и картона
Производња осталих производа од
папира и картона
Довршавање текстила
Штављење и дорада коже; дорада и
бојење крзна
Производња осталих производа од
дрвета, плуте, сламе и прућа
Производња осталих керамичких
производа
Производња и обрада осталог стакла,
укључујући техничке стаклене
производе
Сечење, обликовање и обрада камена
Производња осталих металних
производа
Уметничко стваралаштво
Делатност музеја, галерија и збирки

14.
15.
16.

17.

конзервација, рестаурација и
реконструкција покретних и
непокретних културних
добара

31.02
31.09
16.29

91.02
91.03

17.12
17.29
13.30
15.11

18.

препарација и конзервирање
папира, текстила, коже,
дрвета, керамике, стакла,
камена, метала, зидних и
штафелајних слика

16.29
23.49
23.19

23.70
25.99
90.03
91.02

19.

сликање на стаклу, керамици,
дрвету, камену, јајима, тиквама и
сличним предметима и
материјалима

23.12
23.13
23.19
23.49
16.29
23.70
32.99

Обликовање и обрада равног стакла
Производња шупљег стакла
Производња и обрада осталог стакла,
укључујући техничке стаклене производе
Производња осталих керамичких производа
Производња осталих производа од дрвета,
плуте, сламе и прућа
Сечење, обликовање и обрада камена
Производња осталих предмета
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20.
21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

израда собних и других
светиљки и сенила
ручна израда украсних и
уметнички обликованих
предмета од папира и картона
уметничка израда, односно
дорада сакралних и других
украсних и употребних
предмета и иконописа,
позлаћивањем-ручним
обликовањем и наношењем
златних листића
(позлатарство)
уметничка израда накита од
метала (осим племенитих),
клирита, стакла, штраса и
сличног материјала
уметничка израда витража
модистеријски занат (ручна
израда шешира и других врста
капа са пратећим детаљима и
ручна израда рукавица)
кројење и шивење сценских
костима
ручна израда лутки од
различитих материјала за
луткарска позоришта и сл.
(луткарски занат)
ручна израда уметнички
обликованих макета (брод,
крст и сл.) у стакленим
флашама и сличним
амбалажама и других
уметнички обликованих
сувенира
оружарски занат за израду
копија нефункционалног
оружја према постојећим
музејским узорцима ватреног
и хладног оружја, као и
пратеће опреме за то „оружје“

96.09

Остале непоменуте личне услужне
делатности

27.40

Производња опреме за осветљење

17.29

Производња осталих производа од
папира и картона

32.12

Производња накита и сродних предмета

32.13

Производња имитације накита и сродних
производа

23.12
23.19

Обликовање и обрада равног стакла
Производња и обрада осталог стакла,
укључујући техничке стаклене
производе

14.19

Производња осталих одевних предмета и
прибора

14.13

Производња остале одеће
Производња игара и играчака

32.40

16.29
17.29

Производњу осталих производа од
дрвета, плуте, сламе и прућа
Производња осталих производа од
папира и картона
Производња осталих предмета

32.99

25.40
33.11
25.71

Производња оружја и муниције
Поправка металних производа
Производња сечива
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Предлог могућих шифара по Kласификацији делатности
за послове домаће радиности
-члан 6. став 2. Правилника-

Р.
бр.

Занат
(по Правилнику)

1.

плетење

Шифра
групе
по КД08
13.91
14.31
14.39
13.91
14.31

2.

кукичање-хеклање и нецовање
(израда чипке, столњака,
украсних детаља, одевних
предмета и сл.)

14.39
13.99
13.92
13.99

3.

4.
5.

вез разних текстилних
производа
премотавање и упредање
(цвирновање) конца и вуне
израда сувенира

6.

израда предмета са народним
везом

7.

израда производа дрвне
домаће галантерије (вретена,
преслице, оклагије, дрвена
корита, карлице, чиније и сл.)

8.

ручна израда предмета од
ситних отпадака од коже и
текстила (пачворк), клирита и
сличних материјала

13.92

Назив и опис
Нова класификацији делатности
(КД08)
Производња плетених и кукичаних
материјала
Производња плетених и кукичаних
чарапа
Производња остале плетене и кукичане
одеће
Производња плетених и кукичаних
материјала
Производња плетених и кукичаних
чарапа
Производња остале плетене и кукичане
одеће
Производња осталих текстилних
предмета
Производња готових текстилних
производа, осим одеће
Производња осталих текстилних
предмета
Производња готових текстилних
производа, осим одеће

13.10

Припрема и предење текстилних влакана

32.99
13.30
13.99

Производња осталих предмета
Довршавање текстила
Производња осталих текстилних
предмета
Производња дрвне амбалаже
Производња осталих производа од
дрвета, плуте, сламе и прућа

16.24
16.29

15.12
13.94
22.29

Производња путних и ручних торби и сл,
сарачких производа и каишева
Производња ужади, канапа, плетеница и
мрежа
Производња осталих производа од
пластике
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