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На основу члана 7. став 5. Закона о занатско-предузетничкој дјелатности (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 

117/11, 121/12, 67/13, 44/16 и 84/19) и члана 76. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, бр. 115/18, 111/21, 15/22 и 56/22), министар привреде и предузетништва  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНИ ПРАВИЛНИКА О ДЈЕЛАТНОСТИМА КОЈЕ СЕ МОГУ ОБАВЉАТИ У СТАМБЕНОМ ПРОСТОРУ

Члан 1.
У Правилнику о дјелатностима које се могу обављати у стамбеном простору (“Службени гласник Републике Српске”, 

бр. 63/12 и 23/19) досадашњи Прилог замјењује се новим Прилогом, који чини саставни дио овог правилника.

Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 18.05-020-2222/22
2. августа 2022. године Министар,
Бањалука Вјекослав Петричевић, с.р.

ПРИЛОГ

ЛИСТА ДЈЕЛАТНОСТИ
КОЈЕ СЕ МОГУ ОБАВЉАТИ У СТАМБЕНОМ ПРОСТОРУ*

* У стамбеном простору могу се обављати дјелатности које не захтијевају измјену постојећих услова коришћења стамбеног простора, не 
ометају друга лица у мирном коришћењу њихових стамбених простора, уређаја и заједничких просторија, а обухватају производњу (изра-
ду, дораду и оплемењивање предмета) само ручним радом или пружање услуга које, по својој природи, не захтијевају посебан простор.

Редни 
бр.

Разред дјелатности Обим послова у оквиру разреда 
дјелатностиШифра Назив

1. 02.40 Помоћне услужне дјелатности у шумарству Искључиво услуге савјетовања о управљању 
шумом

2. 13.10 Припрема и предење текстилних влакана Сви послови
3. 13.20 Ткање текстила Сви послови
4. 13.92 Производња готових текстилних производа, осим одјеће Сви послови
5. 13.93 Производња тепиха и простирки за под Сви послови
6. 13.94 Производња ужади, конопаца, плетеница и мрежа Сви послови

7. 13.95 Производња нетканог текстила и производа од нетканог тексти-
ла, осим одјеће Искључиво производи од нетканог текстила

8. 13.96 Производња осталих техничких и индустријских текстилних 
производа

Искључиво производња украсних предмета: 
плетеница, реса, помпона итд.

9. 14.13 Производња остале спољашње одјеће Сви послови
10. 14.14 Производња рубља Сви послови
11. 14.19 Производња остале одјеће и прибора за одјећу Сви послови
12. 14.20 Производња производа од крзна Сви послови
13. 14.31 Производња плетених и кукичаних чарапа Сви послови
14. 14.39 Производња остале плетене и кукичане одјеће Сви послови

15. 15.12 Производња кофера, ручних торби и сличних производа, седлар-
ских и сарачких производа Сви послови

16. 15.20 Производња обуће Искључиво производња камашни, глежњерица, 
кломпи, каљача и слично

17. 16.29 Производња осталих производа од дрвета, производња предмета 
од плута, сламе и плетарских материјала Сви послови

18. 18.13 Услуге припреме за штампу и објављивање Сви послови, укључујући и калиграфију
19. 18.14 Књиговезачке и припадајуће услужне дјелатности Сви послови
20. 18.20 Умножавање (репродукција) снимљених записа Сви послови
21. 32.13 Производња бижутерије и припадајућих производа Сви послови
22. 32.20 Производња музичких инструмената Сви послови
23. 32.30 Производња спортске опреме Сви послови
24. 32.40 Производња игара и играчака Сви послови
25. 32.91 Производња метли и четки Сви послови

26. 55.20 Одмаралишта и остали смјештај за краћи одмор

Искључиво смјештај у становима, апартманима 
за посјетиоце и собама за изнајмљивање (стан 
на дан), као и смјештај у бунгаловима, сеоским 
кућама, колибама и брвнарама без услуга одр-
жавања

27. 58.19 Остала издавачка дјелатност Сви послови, искључиво у електронском обли-
ку

28. 58.21 Издавање рачунарских игара Сви послови
29. 58.29 Издавање осталог софтвера Сви послови
30. 59.11 Производња филмова, видео-филмова и телевизијског програма Сви послови

31. 59.12 Дјелатности које слиједе након производње филмова, видео-
филмова и телевизијског програма Сви послови

32. 59.13 Дистрибуција филмова, видео-филмова и телевизијског програ-
ма Сви послови
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33. 59.20 Дјелатности снимања звучних записа и издавање музичких 
записа Сви послови

34. 62.01 Рачунарско програмирање Сви послови

35. 62.02 Дјелатности савјетовања о рачунарима, тј. о рачунарским систе-
мима Сви послови

36. 62.03 Управљање рачунарском опремом и системом Сви послови

37. 62.09 Остале услужне дјелатности које се односе на информационе 
технологије и рачунаре Сви послови

38. 63.12 Интернетски портали Сви послови

39. 66.19 Остале помоћне дјелатности у финансијским услугама, осим 
осигурања и пензионих фондова

Искључиво дјелатности савјетника и посредни-
ка у пословању хипотекама

40. 68.10 Куповина и продаја сопствених некретнина Сви послови

41. 68.20 Изнајмљивање и пословање сопственим некретнинама или не-
кретнинама узетим у закуп (лизинг) Сви послови

42. 69.20 Рачуноводствене, књиговодствене и ревизорске дјелатности; 
дјелатности савјетовања које се односе на порез Искључује дјелатност ревизије

43. 70.21 Односи с јавношћу и дјелатности саопштавања Сви послови
44. 70.22 Савјетовање које се односи на пословање и остало управљање Сви послови
45. 74.10 Специјализоване дизајнерске дјелатности Сви послови
46. 74.30 Дјелатности преводилаца и тумача Сви послови
47. 74.90 Остале стручне, научне и техничке дјелатности, д. н. Сви послови

48. 79.11 Дјелатности путничких агенција
Сви послови, искључиво ако се туристичке 
услуге пружају путем интернета у складу са 
законима о туризму и електронском пословању

49. 79.12 Дјелатности туроператора
Сви послови, искључиво ако се туристичке 
услуге пружају путем интернета у складу са 
законима о туризму и електронском пословању

50. 79.90 Остале резервацијске услуге и припадајуће дјелатности
Искључиво услуге издавања станова (апарт-
мана), за употребу у одређеном периоду током 
године (time sharing) и дјелатности туристичких 
водича

51. 82.19 Фотокопирање, припрема докумената и остале специјализоване 
канцеларијске помоћне дјелатности

Искључиво припрема документа, коректура 
докумената, куцање и обрада текста, препис 
докумената и писање писама

52. 90.03 Умјетничко стваралаштво Сви послови
53. 85.51 Образовање у области спорта и рекреације Искључиво обука из карташких игара и јоге

54. 85.59 Остало образовање, д. н. Искључује обуку за спасиоце и преживљавање 
у природи

55. 93.29 Остале забавне и рекреативне дјелатности Искључиво услуге играонице за дјецу
56. 96.02 Фризерски и други третмани за уљепшавање Сви послови
57. 96.04 Дјелатности за његу и одржавање тијела Искључиво посао масаже

Републички секретаријат за законодавство
На основу члана 75. став 2. Закона о републичкој управи 

(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 115/18, 111/21, 15/22 
и 56/22), члана 28. Закона о државним службеницима (“Службе-
ни гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16), 
члана 29. став 1. Уредбе о критеријумима за унутрашњу органи-
зацију и систематизацију радних мјеста у републичким органима 
управе Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, 
брoj 109/19), члана 9. Уредбе о категоријама и звањима државних 
службеника (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 18/09, 
131/10 и 8/11) и члана 10. Уредбе о радним мјестима намјештеника 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 18/09, 131/10 и 8/11), 
в.д. директора Републичког секретаријата за законодавство, уз са-
гласност Владе Републике Српске,  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И 

СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЈЕСТА У 
РЕПУБЛИЧКОМ СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА 

ЗАКОНОДАВСТВО

ГЛАВА I
ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овим правилником уређују се унутрашња организација, орга-

низационе јединице и дјелокруг послова и задатака Републичког 
секретаријата за законодавство (у даљем тексту: Секретаријат), си-
стематизација радних мјеста, укупан број радних мјеста државних 
службеника и намјештеника, називи радних мјеста, опис послова 
радних мјеста са категоријама и звањима за државне службенике, 
односно намјештенике, потребан број државних службеника и на-
мјештеника за свако радно мјесто, посебни услови за заснивање 
радног односа и шематски приказ односа између основних орга-

низационих јединица и односа основних са унутрашњим органи-
зационим јединицама.

Члан 2.
(1) Унутрашња организација Секретаријата уређује се тако да 

се обезбиједи законито, рационално, стручно, благовремено, ефи-
касно и јавно обављање послова.

(2) Унутрашња организација и подјела послова треба да обезбије-
ди пуну запосленост државних службеника и намјештеника, потпуно 
коришћење њихових стручних и других радних способности.

Члан 3.
(1) Секретаријат, као самостална републичка управна орга-

низација, обавља стручне послове који се односе на изграђивање, 
праћење и унапређење правног система Републике Српске.

(2) У складу са надлежностима утврђеним Законом о репу-
бличкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 115/18, 
111/21, 15/22 и 56/22), Законом о објављивању закона и других про-
писа Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, 
бр. 67/05 и 110/08) и Пословником о раду Владе Републике Српске 
(“Службени гласник Републике Српске”, број 123/18), Секретари-
јат даје стручна мишљења на законе, друге прописе и општe актe 
који се упућују Влади Републике Српске (у даљем тексту: Влада), 
а којим се обезбјеђује њихово методолошко јединство у припреми 
и усаглашеност са Уставом Републике Српске, правним системом 
Републике Српске и Правилима за израду закона и других прописа 
Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, брoj 
24/14), (у даљем тексту: Правила), а то су мишљења на:

1) нацрте и приједлоге закона, других прописа и општих ака-
та које Влада предлаже Народној скупштини Републике Српске (у 
даљем тексту: Народна скупштина) ради разматрања и доношења,

2) нацрте и приједлоге закона, другог прописа или општег акта 
који Народној скупштини предлажу други овлашћени предлагачи,

3) иницијативе за доношење закона која је поднесена предсјед-
нику Народне скупштине,


