
ни ка Акциј ског фон да Репу бли ке Срп ске и Фон да за рести -
ту ци ју Репу бли ке Срп ске у скупштинама друштава капи та -
ла из порт фе ља фон до ва и начин њихо вог посту па ња
(“Слу жбе ни гла сник Репу бли ке Срп ске”, бр. 69/07, 102/07
и 45/09), Вла да Репу бли ке Срп ске, на сјед ни ци од 5. јула
2012. годи не,  д о н и ј е л а  ј е

Р Ј Е  Ш Е  Њ Е

О ИМЕ НО ВА ЊУ ПРЕД СТАВ НИ КА ФОН ДА ЗА 

РЕСТИ ТУ ЦИ ЈУ РЕПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ АД БАЊА ЛУКА 

У СКУП ШТИ НИ ДРУ ШТВА КАПИ ТА ЛА 

JП “ВОДО ВОД” АД ТРЕ БИ ЊЕ

1. Име ну је се Дра ган Саво вић, ЈМБ: 1510985172186, са
мје стом ста но ва ња у Бањој Луци, Буле вар Живо ји на
Миши ћа 45, да засту па капи тал Фон да за рести ту ци ју
Репу бли ке Срп ске а.д. Бања Лука у Скуп шти ни дру штва
капи та ла ЈП “Водо вод” а.д. Тре би ње.

2. Капи тал из тач ке 1. овог рје ше ња чини 265.631
редовнa акци ја кла се А Фон да за рести ту ци ју.

3. Име но ва ни пред став ник је дужан да засту па инте ре -
се Фон да у Скуп шти ни дру штва капи та ла из тач ке 1. Рје -
ше ња, а у скла ду са Упут ством о начи ну посту па ња пред -
став ни ка Акциј ског фон да Репу бли ке Срп ске и Фон да за
рести ту ци ју Репу бли ке Срп ске у скупштинама друштава
капи та ла из порт фе ља фон до ва.

4. Ово рје ше ње сма тра се пуно моћ јем за засту па ње
акци о на ра на скуп шти на ма акци о на ра, које важи до опо зи -
ва.

5. Ово рје ше ње сту па на сна гу наред ног дана од дана
обја вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Репу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-1730/12 Предсједник
5. јула 2012. године Владе,
Бања Лука Александар Џомбић, с.р.

1487

На осно ву чла на 5. став 4. Зако на о занат ско-пред у зет -
нич кој дје лат но сти (“Слу жбе ни гла сник Репу бли ке Срп -
ске”, број 117/11) и чла на 82. став 2. Зако на о репу блич кој
упра ви (“Слу жбе ни гла сник Репу бли ке Срп ске”, бр.
118/08, 11/09, 74/10, 86/10 и 24/12), мини стар инду стри је,
енер ге ти ке и рудар ства  д о н о  с и

П РА  В И Л  Н И К

О ДЈЕ ЛАТ НО СТИ МА КОЈЕ СЕ СМА ТРА ЈУ 

СТА РИМ И УМЈЕТ НИЧ КИМ ЗАНА ТИ МА 

И ДОМА ЋОМ РАДИ НО СТИ

Члан 1.

Овим пра вил ни ком про пи су ју се дје лат но сти која се
сма тра ју ста рим и умјет нич ким зана том и дома ћом ради -
но сти, посту пак за сти ца ње ста ту са ста рог зана та, умјет -
нич ког зана та и вође ње еви ден ци је о изда тим рје ше њи ма о
сте че ном ста ту су.

Члан 2.

(1) Ста рим зана ти ма сма тра ју се дје лат но сти изра де и
дора де пред ме та пре те жно руч ним радом, под усло ви ма,
на начин и од мате ри ја ла којимa се чува и одра жа ва израз
тра ди ци о нал ног народ ног ства ра ла штва, зна ња и вје шти -
на.

(2) Изу зет но од ста ва 1. овог чла на, ста рим зана ти ма, у
сми слу овог пра вил ни ка, сма тра ју се и гра ђе вин ски зана ти
чији су про из во ди у цје ли ни (или већим дијeлом) гра ђе -
вин ски објек ти који ма се одр жа ва ју или обна вља ју спо ме -
ни ци тра ди ци о нал не кул ту ре који су под посеб ном зашти -
том.

(3) Листа дје лат но сти које се сма тра ју ста рим зана ти ма
нала зи се у При ло гу број 1. овог пра вил ни ка, који чини
његов састав ни дио.

Члан 3.

(1) Умјет нич ким зана ти ма сма тра ју се дје лат но сти
обли ко ва ња пле ме ни тих мате ри ја ла, каме на, мета ла, тек -
сти ла, ста кла и дру гих мате ри ја ла, при чијој изра ди дола -
зи до изра жа ја лич ни укус и вје шти на про из во ђа ча по
зами сли или нацр ту ства ра о ца или дру гог лица.

(2) Листа дје лат но сти које се сма тра ју умјет нич ким
зана ти ма нала зи се у При ло гу број 2. овог пра вил ни ка, који
чини његов састав ни дио.

Члан 4.

(1) Дома ћа ради ност је дје лат ност изра де, дора де и
опле ме њи ва ња пред ме та код којих пре о вла да ва руч ни рад
и који има ју естет ско оби љеж је народ не умјет но сти.

(2) Листа дје лат но сти које се сма тра ју дома ћом ради но -
шћу нала зи се у При ло гу број 3. овог пра вил ни ка, који
чини његов састав ни дио.

Члан 5.

(1) Ста тус ста рог зана та, умјет нич ког зана та и дома ће
ради но сти, на начин про пи сан овим пра вил ни ком, могу
сте ћи реги стро ва ни пред у зет ни ци чији су начин рада, про -
из во ди, одно сно услу ге у скла ду са њего вом пре те жном
дје лат но шћу, одно сно пре те жном дје лат но шћу издво је ног
послов ног про сто ра у саста ву пред у зет ни ка.

(2) Сте че ни ста тус ста рог зана та, умјет нич ког зана та и
дома ће ради но сти има трај ни карак тер, а може се уки ну ти
у скла ду са одред ба ма овог пра вил ни ка.

Члан 6.

(1) Сти ца ње ста ту са ста рог зана та, умјет нич ког зана та
и дома ће ради но сти покре ће пред у зет ник под но ше њем
захтје ва код над ле жног орга на једи ни це локал не само у пра -
ве који је издао рје ше ње о одо бре њу оба вља ња пред у зет -
нич ке дје лат но сти, одно сно рје ше ња о оба вља њу дје лат но -
сти у издво је ном про сто ру.

(2) Обра зац захтје ва из ста ва 1. овог чла на нала зи се у
При ло гу број 4. овог пра вил ни ка, који чини његов састав -
ни дио.

(3) Виси ну тро шко ва сти ца ња ста ту са ста рог зана та,
умјет нич ког зана та и дома ће ради но сти утвр ђу је над ле жни
орган једи ни це локал не само у пра ве.

(4) Тро шко ве поступ ка сти ца ња ста ту са ста рог зана та,
умјет нич ког зана та и дома ће ради но сти сно си под но си лац
захтје ва.

Члан 7.

(1) Пред у зет ник уз захтјев за сти ца ње ста ту са ста рог
зана та, умјет нич ког зана та и дома ће ради но сти при ла же:

а) копи ју рје ше ња о одо бре њу оба вља ња пред у зет нич -
ке дје лат но сти,

б) фото гра фи је про из во да, одно сно гру пе про из во да за
пре глед и

в) доказ о упла ти тро шко ва поступ ка сти ца ња ста ту са.

(2) Пред у зет ник уз захтјев може при ло жи ти и дру га
доку мен та, као што су:

а) пре по ру ке, струч на мишље ња орга ни за ци ја или
струч них удру же ња,

б) дока зи о доби је ним награ да ма и при зна њи ма и

в) дока зи о поро дич ној тра ди ци ји изра де про из во да и
слич но.

Члан 8.

(1) Испу ње ност усло ва за сти ца ње ста ту са ста рог зана -
та, умјет нич ког зана та и дома ће ради но сти про вје рава
струч на коми си ја.

(2) Струч ну коми си ју име ну је над ле жни орган једи ни -
це локал не само у пра ве.

(3) Струч на коми си ја врши пре глед и даје оцје ну о про -
из во ду, одно сно гру пи про из во да или услу га пред у зет ни ка
и начи ну њего вог рада.
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(4) Струч ну коми си ју чине три чла на у сље де ћем саста -
ву:

а) струч но лице из обла сти етно ло ги је, тех но ло ги је,
умјет но сти, исто ри је, гра ђе ви нар ства или дру ге одго ва ра -
ју ће обла сти,

б) пред став ник Занат ско-пред у зет нич ке комо ре и

в) пред став ник једи ни це локал не само у пра ве.

(5) Чла но ви струч не коми си је оба ве зу ју се дава њем
изја ве да ће чува ти тај ност пода та ка о тех но ло ги ји изра де,
мате ри ја лу и дизај ну про из во да који су пред мет пре гле да.

(6) Струч на коми си ја доно си оцје ну и мишље ње већи -
ном гла со ва, о про из во ди ма, одно сно услу га ма пред у зет -
ни ка и начи ну њего вог рада и под но си извје штај над ле -
жном орга ну једи ни це локал не само у пра ве.

(7) Обра зац извје шта ја из ста ва 6. овог чла на нала зи се
у При ло гу број 5. овог пра вил ни ка, који чини његов
састав ни дио.

(8) Струч на коми си ја оба вља пре глед у року од 45 дана
од дана при је ма захтје ва за сти ца ње ста ту са ста рог зана та,
умјет нич ког зана та и дома ће ради но сти.

(9) Струч на коми си ја оба ве зно оба вје шта ва пред у зет -
ни ка о дату му пре гле да нај ма ње седам дана при је пре гле -
да.

Члан 9.

У слу ча ју да над ле жни орган једи ни це локал не само -
упра ве утвр ди да доста вље на доку мен та ци ја није пот пу на,
затра жи ће од пред у зет ни ка да у року од осам дана откло ни
недо стат ке.

Члан 10.

(1) У поступ ку пре гле да начи на рада пред у зет ни ка,
њего вих про из во да и услу га ради сти ца ња ста ту са ста рог
зана та, умјет нич ког зана та и дома ће ради но сти струч на
коми си ја оба ве зно раз ма тра сље де ће пока за те ље:

а) пери од у којем пред у зет ник послу је,

б) поро дич ну тра ди ци ју оба вља ња ста рог зана та,
умјет нич ког зана та и дома ће ради но сти,

в) тех но ло шки про цес изра де (обу хва та раз ли чи те
обли ке пре те жно руч не изра де),

г) кори шће ни мате ри јал (даје се пред ност кори шће њу
дома ћих при род них мате ри ја ла),

д) аутох то ност и тра ди ци ју про из во да, услу ге и дје лат -
но сти,

ђ) број про из во да,

е) ква ли тет про из во да или услу га,

ж) упо тре бљи вост про из во да,

з) цје ло ви тост и опре мље ност про из во да,

и) дизајн про из во да и умјет нич ко обли ко ва ње про из во -
да (ликов ни, естет ски и умјет нич ки дојам),

ј) посје до ва ње пре по ру ка, струч них мишље ња орга ни -
за ци ја или струч них удру же ња,

к) наступ на тржи шту (ври јед ност про из во да, пла сман
про из во да и њего ва увр ште ност у тури стич ку пону ду, про -
мо тив ни мате ри јал, насту пи на сај мо ви ма и так ми че њи ма)
и

л) оста ло, при мје ре но про из во ду, одно сно услу зи.

(2) При ли ком пре гле да струч на коми си ја сачи ња ва
фото гра фи је у циљу доку мен то ва ња и про мо ци је начи на
рада, про из во да, одно сно услу га пред у зет ни ка.

Члан 11.

(1) На осно ву пози тив не оцје не и мишље ња струч не
коми си је над ле жни орган једи ни це локал не само у пра ве
доно си рје ше ње о сти ца њу “ста ту са ста рог зана та”, “ста ту -
са умјет нич ког зана та” и “ста ту са дома ће ради но сти”.

(2) Рје ше ње из ста ва 1. овог чла на оба ве зно садр жи:
име и пре зи ме, послов но име и сје ди ште пред у зет ни ка,
ЈИБ, број и датум рје ше ња о одо бре њу оба вља ња дје лат но -

сти, кон такт подат ке, врсту утвр ђе ног зана та, одно сно дје -
лат но сти из при ло га 1. до 3. овог пра вил ни ка и подат ке о
про из во ди ма, одно сно услу га ма.

(3) На осно ву рје ше ња о сти ца њу ста ту са, пред у зет ник
може озна чи ти про из вод за који је изда то рје ше ње са зна -
ком у обли ку наљеп ни це или при вје ска чији изглед, вели -
чи на и боја одго ва ра ју карак те ри сти ка ма про из во да.

(4) Знак из ста ва 3. овог чла на садр жи назив: “Про из -
вод ста рог зана та”, “Про из вод умјет нич ког зана та”, “Про -
из вод дома ће ради но сти”, назив једи ни це локал не само -
 упра ве, број рје ше ња о сти ца њу ста ту са и послов но име
пред у зет ни ка.

Члан 12.

(1) У слу ча ју про ши ре ња асор ти ма на про из во да, одно -
сно услу га, пред у зет ник може под ни је ти захтјев за оцје ну
новог про из во да, одно сно услу ге.

(2) Пре глед новог про из во да, одно сно услу ге оба вља
струч на коми си ја из чла на 8. овог пра вил ни ка.

(3) Ако карак тер про из во да дозво ља ва и у циљу еко но -
мич но сти поступ ка, пред у зет ник може уз захтјев при ло жи -
ти и про из вод који је пред мет пре гле да и који струч на
коми си ја пре гле да у једи ни ци локал не само у пра ве.

(4) На осно ву пози тив не оцје не и мишље ња струч не
коми си је над ле жни орган једи ни це локал не само у пра ве
доно си рје ше ње о новим про из во ди ма, одно сно услу га ма
којим се допу ња ва рје ше ње из чла на 11. став 1. овог пра -
вил ни ка.

Члан 13.

(1) У слу ча ју нега тив не оцје не и мишље ња коми си је,
над ле жни орган једи ни це локал не само у пра ве рје ше њем
одби ја захтјев за сти ца ње ста ту са ста рог зана та, умјет нич -
ког зана та и дома ће ради но сти.

(2) Ако пред у зет ник не посту пи на начин и у року из
чла на 9. овог пра вил ни ка, над ле жни орган једи ни це локал -
не само у пра ве закључ ком одба цу је захтјев за сти ца ње ста -
ту са ста рог зана та, умјет нич ког зана та и дома ће ради но -
сти.

(3) Про тив ака та из ст. 1. и 2. овог чла на дозво љен је
при го вор једи ни ци локал не само у пра ве у року од осам
дана од дана доста вља ња оспо ра ва ног акта.

(4) По при го во ру пред у зет ни ка, над ле жни орган једи -
ни це локал не само у пра ве име ну је струч ну коми си ју коју,
поред чла но ва из чла на 8. став 4., чине и два струч на лица
из одго ва ра ју ће обла сти, а која ће оба ви ти непо сре дан пре -
глед уви дом на лицу мје ста код пред у зет ни ка.

(5) Над ле жни орган једи ни це локал не само у пра ве
одлу чу је о при го во ру у року од 45 дана од дана доста вља -
ња при го во ра.

Члан 14.

(1) Над ле жни орган једи ни це локал не само у пра ве води
посеб ну еви ден ци ју у елек трон ској или писа ној фор ми о
пред у зет ни ци ма који су сте кли ста тус ста рог зана та, умјет -
нич ког зана та и дома ће ради но сти.

(2) Посеб на еви ден ци ја из ста ва 1. овог чла на садр жи:
послов но име и сје ди ште, ЈИБ, кон такт-подат ке, име и пре -
зи ме пред у зет ни ка, број и датум рје ше ња о сте че ном ста -
ту су ста рог зана та, умјет нич ког зана та и дома ће ради но -
сти, подат ке о врсти утвр ђе ног зана та, одно сно дје лат но -
сти из при ло га 1. до 3. овог пра вил ни ка и подат ке о про -
 изво ди ма, одно сно услу га ма.

(3) Рје ше ње и доку мен та ци ју (захтјев и извје штај
струч не коми си је уз пра те ће при ло ге) из поступ ка сти ца ња
ста ту са ста рог зана та, умјет нич ког зана та и дома ће ради -
но сти доста вља се у елек трон ској или писа ној фор ми
Занат ско-пред у зет нич кој комо ри.

(4) Рје ше ње о сти ца њу, одно сно пре стан ку ста ту са ста -
рог зана та, умјет нич ког зана та и дома ће ради но сти доста -
вља се и над ле жној орга ни за ци о ној једи ни ци Поре ске
упра ве.
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(5) Занат ско-пред у зет нич ка комо ра води једин стве ну
еви ден ци ју пред у зет ни ка који су сте кли ста тус ста рог зана -
та, умјет нич ког зана та и дома ће ради но сти и подат ке о
врсти утвр ђе ног зана та и про из во да, одно сно услу га.

(6) Над ле жни орган једи ни це локал не само у пра ве, по
потре би, одно сно квар тал но, доста вља подат ке из посеб не
еви ден ци је Занат ско-пред у зет нич кој комо ри на обра сцу
који пре у зи ма на интер нет стра ни ци Занат ско-пред у зет -
нич ке комо ре.

(7) Једи ни ца локал не само у пра ве и Занат ско-пред у зет -
нич ка комо ра у циљу зашти те, про мо ци је и уна пре ђи ва ња
ста рих зана та, умјет нич ких зана та и дома ће ради но сти
публи ку ју подат ке о пред у зет ни ци ма са ста ту сом ста рог
зана та, умјет нич ког зана та и дома ће ради но сти и њихо вим
про из во ди ма, одно сно услу га ма.

(8) Над ле жни орган једи ни це локал не само у пра ве оба -
ве зан је да по захтје ву над ле жног орга на упра ве елек трон -
ским путем доста ви тра же не инфор ма ци је и подат ке из
посеб не еви ден ци је.

Члан 15.

(1) Пред у зет ник губи ста тус ста рог зана та, умјет нич ког
зана та и дома ће ради но сти пре стан ком оба вља ња дје лат -
но сти, про мје ном пре те жне дје лат но сти пре ма којој је сте -
као ста тус и у дру гим слу ча је ви ма про пи са ним овим пра -
вил ни ком.

(2) Над ле жни орган једи ни це локал не само у пра ве рје -
ше њем утвр ђу је пре ста нак ста ту са ста рог зана та, умјет -
нич ког зана та и дома ће ради но сти и бри ше пред у зет ни ка
из посеб не еви ден ци је.

(3) У слу ча је ви ма када пред у зет ник пре ста не да оба -
вља дје лат но сти или про ми је ни пре те жну дје лат ност пре -
ма којој је сте као ста тус, над ле жни орган једи ни це локал -
не само у пра ве по слу жбе ној дужно сти доно си рје ше ње
којим се утвр ђу је пре ста нак ста ту са ста рог зана та, умјет -
нич ког зана та и дома ће ради но сти и бри ше пред у зет ни ка
из посеб не еви ден ци је.

Члан 16.

Пред у зет ник са ста ту сом ста рог зана та, умјет нич ког
зана та и дома ће ради но сти дужан је да:

а) дје лат ност ста рог зана та, умјет нич ког зана та и дома -
ће ради но сти оба вља у скла ду са овим пра вил ни ком и рје -
ше њем о сти ца њу ста ту са,

б) о сва кој про мје ни начи на оба вља ња дје лат но сти,
изра де про из во да, одно сно пру жа ња услу га, а која ути че на
сте че ни ста тус оба ви је сти над ле жни орган једи ни це локал -
не само у пра ве и

в) омо гу ћи кон тро лу ква ли те та про из во да, одно сно
услу га.

Члан 17.

(1) Над ле жни орган једи ни це локал не само у пра ве
може, пре ма потре би, име но ва ти коми си ју коју чине лица
из чла на 8. став 4. овог пра вил ни ка, која про вје ра ва ква ли -
тет про из во да, одно сно услу га и начин рада пред у зет ни ка
којем је рје ше њем утвр ђен ста тус ста рог зана та, умјет нич -
ког зана та и дома ће ради но сти о чему сачи ња ва посе бан
извје штај.

(2) Ако коми си ја из ста ва 1. овог чла на током кон тро ле
уста но ви да начин рада пред у зет ни ка, одно сно његов про -
из вод или услу ге нису у скла ду са овим пра вил ни ком или
рје ше њем којим је пред у зет ни ку утвр ђен ста тус ста рог
зана та, умјет нич ког зана та и дома ће ради но сти, пред ла же
над ле жном орга ну једи ни це доно ше ње рје ше ња којим се
уки да сте че ни ста тус, одно сно измје ну пода та ка о про из во -
ди ма или услу га ма у скла ду са утвр ђе ним ста њем при ли -
ком кон тро ле.

(3) У слу ча ју да пред у зет ник не дозво ли пре глед про -
изво да, одно сно услу га и начин рада, коми си ја из ста ва 1.
овог чла на пред ла же над ле жном орга ну једи ни це доно ше -
ње рје ше ња којим се утвр ђу је пре ста нак ста тус ста рог
зана та, умјет нич ког зана та и дома ће ради но сти.

Члан 18.

Пред у зет ни ци који ма је одо бре но оба вља ње ста рог
зана та, умјет нич ког зана та и дома ће ради но сти пре ма
одред ба ма рани јих про пи са, ста тус ста рог зана та, умјет -
нич ког зана та и дома ће ради но сти сти чу искљу чи во у
скла ду са одред ба ма овог пра вил ни ка.

Члан 19.

Сту па њем на сна гу овог пра вил ни ка пре ста је да важи
Пра вил ник о одре ђи ва њу посло ва који се сма тра ју умјет -
нич ким, ста рим зана ти ма и посло ви ма дома ће ради но сти
(“Слу жбе ни гла сник Репу бли ке Срп ске”, број 44/02).

Члан 20.

Овај пра вил ник сту па на сна гу осмог дана од дана обја -
вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Репу бли ке Срп ске”.

Број: 05.01/31-824/12
28. јуна 2012. годи не Министар,
Бања Лука Др Жељ ко Кова че вић, с.р.

При лог 1

ЛИСТА ДЈЕ ЛАТ НО СТИ 
КОЈЕ СЕ СМА ТРА ЈУ СТА РИМ ЗАНА ТОМ*

1. лон чар ски (грн чар ски) - изра да, обра да, моде ли ра ње
разних упо треб них пред ме та (судо ва за кухињ ске и дру ге
потре бе) од лон чар ске земље (лон ча ру ше, гли не и ило ва -
че),

2. кола р ски - изра да запре жних кола, дрве них точ ко ва и
слич но,

3. казан џиј ски (котлар ски) - изра да котло ва (каза на) и
упо треб них пред ме та од бакра и дру гих мета ла и слич но,

4. бачвар ски, пин тер ски и качар ски - изра да бачви,
каца, бура ди, чабро ва, лијев ко ва и дру гог дрве ног суђа
потреб ног за дома ћин ство и дру ге намје не,

5. сај џиј ски - руч на изра да сато ва, часов ни ка и њихо -
вих дије ло ва,

6. тер зиј ско-аба џиј ски - изра да дије ло ва народ не
ношње од ваља ног сук на, чохе, тка ног, пле те ног, куки ча ног
и нет ка ног тек сти ла,

7. јор ган џиј ски - изра да тек стил них про из во да за дома -
ћин ство, јор га на, јасту ка и слич но,

8. оштрач ки (бру сач ки) - оштре ње метал них пред ме та,

9. ковач ки, ковач ко-пот ки вач ки, ножар ски - изра да
коса, пот ко ви ца, ноже ва и дру гог ору ђа,

10. зво но ли вач ки - изра да зво на свих врста и пра по ра ка,

11. опан чар ски - изра да тра ди ци о нал не кожне обу ће,

12. кожар ски (табач ки) - шта вље ње и обра да коже,

13. кожу хар ски (ћур чиј ски) - изра да одјев них пред ме та
од шта вље них кожа са вуном окре ну том уну тра,

14. сарач ки, реме нар ско-седлар ски - руч ни дубо рез у
кожи, пре со ва ње у кожи, изра да сарач ких и седлар ских
про из во да, тор би, тор би ца, каи ше ва за сато ве, кожног
реме ња, опре ме за коње и слич но,

15. дрво дјељ ски - изра да дрве них дршки и дије ло ва за
алат, дрве них калу па за обу ћу, дрве них фигу ри ца и укра са,
кути ја за накит, при бо ра за јело и слич но,

16. клом пар ски и изра да нану ла - изра да нану ла и
клом пи и слич но,

17. асур џиј ски - изра да асу ра (про стир ки) од листо ва
или ста бљи ке бар ске биљ ке рогоз,

18. папу џиј ски - изра да обу ће од тек стил них мате ри ја -
ла без додат них ђоно ва,

19. мутаб џиј ски - изра да покри ва ча од козје костри је ти
(дла ке) за покри ва ње коња и за про сти ра ње, изра да од
костри је ти тор би, саго ва и слич но,

20. вуно вла чар ски (дрн дар ски) - пре де ње при род них
тек стил них вла ка на,

21. ужар ски - изра да ужа ди, коно па ца, пле те ни ца, мре -
жа, кана па и слич но,
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22. каме но ре зач ки - руч но кле са ње, сје че ње, обли ко ва -
ње и обра да каме на, изра да укра сних пред ме та од каме на,
изра да спо ме ни ка и слич но,

23. кор пар ско-пле тар ски - изра да кор пи и дру гих слич -
них про из во да од љеско вог пру ћа, врбо ве шибе, као и изра -
да про из во да од лике, рого за, кому ши не, рафи је, сла ме,
трске, сите и слич но,

24. кал дрм џиј ски - изра да кал др ме,

25. гај тан џиј ски - изра да раз ли чи тих гај та на, пре де них
или пле те них тра ка, пер тли и слич но,

26. ста кло ду вач ки - изра да шупљег ста кла, чаша, фла -
ша и оста лих про из во да за дома ћин ство и слич но,

27. боја џиј ски - бије ље ње и боје ње тек сти ла, тек стил -
них пред ме та, укљу чу ју ћи одје ћу, боје ње вуне и слич но,

28. сапун џиј ски - изра да сапу на на тра ди ци о на лан
начин,

29. вла су љар ски - изра да пери ка, лажних бра да, тре па -
ви ца и слич но,

30. ситар ски и реше тар ски - изра да сита и реше та,

31. самар џиј ски - изра да сама ра за коње,

32. пече ње кре ча, ћуму ра и пра вље ње катра на,

33. изра да фење ра (фера ла),

34. изра да гре бе на за гре ба ње вуне и кучи не,

35. изра да гре бе на и брда за тка ње,

36. поправ ка, кала и са ње, емај ли ра ње и цин ко ва ње
посу да,

37. изра да каље ва за пећи и ватро стал не опе ке,

38. изра да и реста у ра ци ја тра ди ци о нал них народ них
музич ких инстру ме на та (гусле, фру ле, двој ни це, гај де, ока -
ри не, вио ли не и слич но),

39. ваља ње (сту па ње) сук на,

40. тка ње тепи ха, плат на, сви ле и слич но,

41. про из вод ња сви ле на тра ди ци о на лан начин,

42. изра да чет ки, метли и дру гих слич них про из во да
(од дла ке, сир ка, пру ћа, жили ца и слич но),

43. копа ње буна ра,

44. изра да млин ских каме но ва и бру се ва,

45. пре па ри ра ње и пуње ње пти ца и живо ти ња,

46. пре чи шћа ва ње пер ја,

47. руч но испи ра ње зла та на тра ди ци о на лан начин,

48. руч но пле те ње рибар ских мре жа,

49. пре воз фија ке ром (фија ке ри ста),

50. град ња и/или рекон струк ци ја у тех ни ци сухо зи да,

51. град ња и/или рекон струк ци ја у тех ни ци набо ја,
наби ја ча,

52. град ња и/или рекон струк ци ја тех ни ком бон дру ка,

53. изра да шин дре (за покри ва ње кућа, при вред них
згра да и црка ва брв на ра),

54. про из вод ња ћерпича и зида ње ћерпичем.

* Ста рим зана ти ма сма тра ју се дје лат но сти изра де и
дора де пред ме та пре те жно руч ним радом, под усло ви ма,
на начин и од мате ри ја ла којимa се чува и одра жа ва израз
тра ди ци о нал ног народ ног ства ра ла штва, зна ња и вје шти -
на.

При лог 2

ЛИСТА ДЈЕ ЛАТ НО СТИ 
КОЈЕ СЕ СМА ТРА ЈУ УМЈЕТ НИЧ КИМ ЗАНА ТОМ*

1. изра да ћили ма, тапи се ри ја и дру гих умјет нич ких
тка ња,

2. умјет нич ка обра да дрве та, каме на, ста кла, гли не,
гип са и слич них мате ри ја ла,

3. умјет нич ка обра да пле ме ни тих мета ла (кујун џиј ско-
фили гран ски, зла тар ско-јуве лир ски и слич но),

4. бру ше ње дра гог и полу дра гог каме на,

5. руч на изра да умјет нич ких гра ву ра и печа та,

6. кали гра фи ја (кали граф ско писа ње),

7. умјет нич ка изра да пред ме та од кова ног гво жђа,
бакра и дру гих мета ла,

8. сли ка ње на тек сти лу и тек стил ним влак ни ма,

9. умјет нич ки вез,

10. умјет нич ко што по ва ње,

11. изра да у дрве ту умјет нич ких пред ме та, интар зи ја и
дубо ре за,

12. изра да и реста у ра ци ја стил ског наме шта ја,

13. реста у ра ци ја ста рих и рари тет них књи га, сли ка и
слич но,

14. умјет нич ка обра да пове за: књи га, албу ма и слич но
(умјет нич ки књи го ве зач ки занат),

15. изра да и реста у ра ци ја умјет нич ких фото гра фи ја,

16. кон зер ва ци ја, реста у ра ци ја и рекон струк ци ја
покрет них и непо крет них кул тур них доба ра,

17. пре па ра ци ја и кон зер ви ра ње папи ра, тек сти ла,
коже, дрве та, кера ми ке, ста кла, каме на, мета ла, зид них и
шта фе лај них сли ка,

18. сли ка ње на ста клу, кера ми ци, дрве ту, каме ну, јаји -
ма, тиква ма и слич ним пред ме ти ма и мате ри ја ли ма,

19. изра да соб них и дру гих свје тиљ ки и сје ни ла,

20. руч на изра да укра сних и умјет нич ки обли ко ва них
пред ме та од папи ра и кар то на,

21. умјет нич ка изра да, одно сно дора да сакрал них и
дру гих укра сних и упо треб них пред ме та и ико но пи са,
позла ћи ва њем - руч ним обли ко ва њем и нано ше њем злат -
них листи ћа (позла тар ство),

22. умјет нич ка изра да наки та од мета ла (осим пле ме -
ни тих, кли ри та, ста кла, штра са и слич ног мате ри ја ла,

23. умјет нич ка изра да витра жа,

24. моди сте риј ски занат (умјет нич ка пре те жно руч на
изра да шеши ра и дру гих врста капа са пра те ћим дета љи ма
и изра да рука ви ца),

25. кро је ње и шиве ње сцен ских кости ма,

26. руч на изра да умјет нич ки обли ко ва них маке та
(брод, крст и слич но) у ста кле ним фла ша ма и слич ним
амба ла жа ма и дру гих умјет нич ки обли ко ва них суве ни ра,

27. изра да копи ја нефунк ци о нал ног оруж ја пре ма
посто је ћим музеј ским узор ци ма ватре ног и хлад ног оруж -
ја, као и пра те ће опре ме за то оруж је.

* Умјет нич ким зана ти ма сма тра ју се дје лат но сти обли -
ко ва ња пле ме ни тих мате ри ја ла, каме на, мета ла, тек сти ла,
ста кла и дру гих мате ри ја ла, при чијој изра ди дола зи до
изра жа ја лич ни укус и вје шти на про из во ђа ча по зами сли
или нацр ту ства ра о ца или дру гог лица.

При лог 3

ЛИСТА ДЈЕ ЛАТ НО СТИ 
КОЈЕ СЕ СМА ТРА ЈУ ДОМА ЋОМ РАДИ НО СТИ*

1. пле те ње и штри ка ње,

2. тка ње,

3. куки ча ње - хекла ње и нецо ва ње (изра да чип ке, стол -
ња ка, укра сних дета ља, одјев них пред ме та и слич но),

4. вез разних тек стил них про из во да,

5. пре мо та ва ње и упре да ње кон ца и вуне,

6. изра да суве ни ра,

7. изра да народ них ношњи,

8. изра да пред ме та са народ ним везом,

9. изра да про из во да дрв не дома ће галан те ри је (вре те на,
пре сли це, окла ги је, дрве на кори та, кали це и слич но),

10. руч на изра да пред ме та од сит них отпа да ка од коже,
тек сти ла, кли ри та и слич них мате ри ја ла.

* Дома ћа ради ност јесте дје лат ност изра де, дора де и
опле ме њи ва ња пред ме та код којих пре о вла да ва руч ни рад
и који има ју естет ско оби љеж је народ не умјет но сти.
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