
З А  КО Н

О ЗА НАТ СКО-ПРЕД У ЗЕТ НИЧ КОЈ ДЈЕ ЛАТ НО СТИ

I - ОСНОВ НЕ ОД РЕД БЕ

Члан 1.

Овим за ко ном уре ђу ју се усло ви, по че так, на чи ни и
пре ста нак оба вља ња за нат ско-пред у зет нич ке дје лат но сти,
обра зо ва ње и оспо со бља ва ње пред у зет ни ка (сти ца ње мај -
стор ског зва ња), ор га ни зо ва ње пред у зет ни ка и во ђе ње ре -
ги стра пред у зет ни ка.

Члан 2.

Циљ до но ше ња овог за ко на је раз вој и уна пре ђи ва ње
пред у зет ни штва, за шти та ста рих и умјет нич ких за на та и
до ма ће ра ди но сти.

Члан 3.

(1) За бра њу је се сва ки вид дис кри ми на ци је, на си ља и
уз не ми ра ва ња на осно ву по ла, је зи ка, на ци о нал не при пад -
но сти, вје ро и спо ви је сти, со ци јал ног по ри је кла, обра зо ва -
ња, имов ног ста ња, по ли тич ког и дру гог увје ре ња у по -
ступ ци ма про пи са ним овим за ко ном и про пи си ма до не се -
ним на осно ву овог за ко на.

(2) Гра ма тич ки из ра зи упо три је бље ни у овом за ко ну за
озна ча ва ње му шког или жен ског ро да под ра зу ми је ва ју оба
по ла.

Члан 4.

(1) По сло ви ма за нат ско-пред у зет нич ке дје лат но сти (у
да љем тек сту: пред у зет нич ка дје лат ност), у сми слу овог
за ко на, сма тра се сва ка при вред на дје лат ност утвр ђе на ва -
же ћом кла си фи ка ци јом дје лат но сти ко ју фи зич ко ли це
оба вља про из вод њом, про ме том и пру жа њем услу га на тр -
жи шту, ра ди сти ца ња до би ти и за чи је оба вља ње ни је по -
тре бан дру ги об лик ор га ни зо ва ња.

(2) По се бан об лик пред у зет нич ке дје лат но сти пред ста -
вља за нат ска дје лат ност ко ја об у хва та за нат ску про из вод -
њу, пру жа ње за нат ских услу га, као и ста ре за на те, умјет -
нич ке за на те и до ма ћу ра ди ност.

(3) За нат ска про из вод ња је про из вод ња ма њих се ри ја
про из во да уз ко ри шће ње ма ши на и тех нич ке опре ме на на -
чин ко ји не ма оби љеж ја ин ду стриј ске про из вод ње.

(4) За нат ске услу ге об у хва та ју по прав ку и одр жа ва ње
про из во да, уре ђа ја, обје ка та, као и вр ше ње лич них услу га.

(5) Ми ни стар над ле жан за ин ду стри ју (у да љем тек сту:
ми ни стар), уз прет ход ну са гла сност ми ни стар ства над ле -
жног за по је ди ну пред у зет нич ку дје лат ност и при ба вље ног
ми шље ња За нат ско-пред у зет нич ке ко мо ре Ре пу бли ке Срп -
ске, до но си пра вил ник о дје лат но сти ма ко је се сма тра ју за -
нат ском про из вод њом и за нат ским услу га ма.

(6) Сма тра се да пред у зет ник оба вља за нат ску дје лат -
ност ако јед ну од дје лат но сти из ста ва 5. овог чла на оба вља
као пре те жну дје лат ност.

Члан 5.

(1) Ста рим за на ти ма, у сми слу овог за ко на, сма тра ју се
дје лат но сти из ра де и до ра де пред ме та пре те жно руч ним
ра дом, под усло ви ма и на на чин ко јим се чу ва и од ра жа ва
из раз тра ди ци о нал ног на род ног ства ра ла штва, зна ња и вје -
шти на.

(2) Умјет нич ким за на ти ма, у сми слу овог за ко на, сма -
тра ју се дје лат но сти об ли ко ва ња пле ме ни тих ма те ри ја ла,
ка ме на, ме та ла, тек сти ла, ста кла и дру гих ма те ри ја ла, при
чи јој из ра ди до ла зи до из ра жа ја лич ни укус и вје шти на
про из во ђа ча по за ми сли или на цр ту ства ра о ца или дру гог
ли ца.

(3) До ма ћа ра ди ност, у сми слу овог за ко на, је сте дје -
лат ност из ра де, до ра де и опле ме њи ва ња пред ме та код ко -
јих пре о вла да ва руч ни рад и ко ји има ју естет ско оби љеж је
на род не умјет но сти.

(4) Ра ди очу ва ња тра ди ци је ми ни стар до но си пра вил -
ник ко јим се про пи су ју дје лат но сти ко је се сма тра ју ста -
рим и умјет нич ким за на ти ма и до ма ћом ра ди но сти, на чин
њи хо вог цер ти фи ко ва ња и во ђе ње еви ден ци је о из да тим
цер ти фи ка ти ма.
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Члан 6.

(1) Пред у зет ник, у сми слу овог за ко на, је сте фи зич ко
ли це ко је оба вља пред у зет нич ку дје лат ност у сво је име и
за свој ра чун ра ди сти ца ња до би ти, и као та кав упи сан је у
ре ги стар пред у зет ни ка.

(2) Пред у зет ник мо же оба вља ти јед ну или ви ше дје лат -
но сти од ко јих је јед на пре те жна, ако ис пу ња ва усло ве за
њи хо во оба вља ње.

(3) Пред у зет нич ке дје лат но сти од ре ђу ју се по ши фри и
на зи ву дје лат но сти, а пре ма нај ни жем хи је рар хиј ском ни -
воу ва же ће кла си фи ка ци је дје лат но сти.

(4) Пре те жну дје лат ност при ли ком под но ше ња за хтје -
ва за оба вља ње пред у зет нич ке дје лат но сти од ре ђу је пред -
у зет ник.

Члан 7.

(1) Пред у зет нич ка дје лат ност мо же се оба вља ти у по -
слов ном про сто ру, стам бе ном про сто ру или без по слов ног
про сто ра.

(2) Пред у зет нич ка дје лат ност за ко ју је по тре бан по -
слов ни про стор оба вља се у об ли ку рад ње, ра ди о ни це, кан -
це ла ри је, би роа, аген ци је, сту ди ја, пан си о на, ате љеа, са ло -
на, ла бо ра то ри је и слич но.

(3) Из у зет но од ста ва 2. овог чла на, пред у зет ник ко ји
по пра ви лу по слу је у по слов ном про сто ру мо же оба вља ти
дје лат ност и ван по слов ног про сто ра, ка да је по при ро ди
са ме дје лат но сти та кво оба вља ње мо гу ће или уоби ча је но.

(4) Ми ни стар до но си пра вил ник о пред у зет нич ким дје -
лат но сти ма за чи је оба вља ње ни је по тре бан по слов ни про -
стор, по прет ход но при ба вље ном ми шље њу ми ни стар ства
над ле жног за по је ди ну пред у зет нич ку дје лат ност.

(5) Ми ни стар до но си пра вил ник о пред у зет нич ким дје -
лат но сти ма ко је се мо гу оба вља ти у стам бе ном про сто ру, по
прет ход но при ба вље ном ми шље њу ми ни стар ства надле -
жног за про стор но уре ђе ње и гра ђе ви нар ство и ми ни стар -
ства над ле жног за по је ди ну пред у зет нич ку дје лат ност.

Члан 8.

(1) Ви ше фи зич ких ли ца (ор та ка) мо же за јед нич ки оба -
вља ти пред у зет нич ку дје лат ност.

(2) Од ред бе овог за ко на ко је се од но се на оба вља ње
пред у зет нич ке дје лат но сти при мје њу ју се и на за јед нич ко
оба вља ње пред у зет нич ке дје лат но сти, ако ни је дру га чи је
про пи са но овим за ко ном.

Члан 9.

(1) Пред у зет ник оба вља пред у зет нич ку дје лат ност соп -
стве ним сред стви ма ра да ко ја од го ва ра ју тех нич кој при ро -
ди оба вља ња дје лат но сти.

(2) Из у зет но од ста ва 1. овог чла на, пред у зет ник при
оба вља њу пред у зет нич ке дје лат но сти мо же ко ри сти ти
сред ства ра да и по слов ни про стор по осно ву за ку па или по
дру гим осно вима.

Члан 10.

(1) Пред у зет ник мо же за по шља ва ти рад ни ке.

(2) Ме ђу соб на пра ва, оба ве зе и од го вор но сти пред у зет -
ни ка и ли ца ко је за по шља ва уре ђу ју се уго во ром о ра ду, ко -
ји се за кљу чу је у скла ду са За ко ном о ра ду, ко лек тив ним
уго во ром и дру гим про пи си ма ко ји ма се уре ђу ју рад ни од -
но си.

(3) Из у зет но од ста ва 2. овог чла на пред у зет ни ку ко ји
оба вља дје лат ност ста рих и умјет нич ких за на та, од но сно
до ма ће ра ди но сти мо гу по ма га ти чла но ви по ро дич ног до -
ма ћин ства без за сни ва ња рад ног од но са, на на чин да ра де
у ње го вом при су ству.

(4) Чла но ви ма по ро дич ног до ма ћин ства, у сми слу овог
за ко на, сма тра ју се брач ни су пру жник, дје ца и ро ди те љи,
усво је ни ци и усво ји о ци, па стор чад и ли ца ко ја је пред у зет -
ник ду жан да из др жа ва, а ко ја жи ве у за јед нич ком до ма -
ћин ству.

Члан 11.

Од ред бе за ко на и дру гих про пи са из обла сти рад них
од но са, тех нич ке опре мље но сти, за шти те на ра ду и за шти -

те и уна пре ђи ва ња жи вот не сре ди не, као и дру ги про пи са -
ни усло ви ко ји се од но се на при вред на дру штва, при мје њу -
ју се на оба вља ње пред у зет нич ке дје лат но сти.

Члан 12.

(1) Пред у зет ник је од го во ран за за ко ни то по сло ва ње и
за за ко нит рад ли ца ко ја за по шља ва.

(2) Пред у зет ник за све оба ве зе на ста ле у ве зи са оба -
вља њем пред у зет нич ке дје лат но сти од го ва ра цје ло куп ном
сво јом имо ви ном.

(3) Од го вор ност за оба ве зе из ста ва 2. овог чла на не
пре ста је бри са њем пред у зет ни ка из ре ги стра пред у зет ни -
ка.

Члан 13.

Над ле жни ор ган је ди ни це ло кал не са мо у пра ве сво јим
ак том од ре ђу је рас по ред по чет ка и за вр шет ка рад ног вре -
ме на за по је ди не дје лат но сти.

II - ОБА ВЉА ЊЕ ПРЕД У ЗЕТ НИЧ КЕ ДЈЕ ЛАТ НО СТИ

1. На чин оба вља ња пред у зет нич ке дје лат но сти

Члан 14.

Пред у зет нич ка дје лат ност мо же се оба вља ти као
основ но, до пун ско и до дат но за ни ма ње.

Члан 15.

(1) Фи зич ко ли це ко је ни је у рад ном од но су оба вља
пред у зет нич ку дје лат ност као основ но за ни ма ње.

(2) Фи зич ко ли це мо же оба вља ти пред у зет нич ку дје -
лат ност као до пун ско за ни ма ње ис кљу чи во лич ним ра дом,
нај ду же до по ло ви не сед мич ног пу ног рад ног вре ме на, под
усло вом да је у рад ном од но су код дру гог по сло дав ца са
пу ним рад ним вре ме ном.

(3) Фи зич ко ли це ко је оба вља пред у зет нич ку дје лат -
ност као до пун ско за ни ма ње мо ра ис пу ња ва ти усло ве про -
пи са не овим за ко ном.

(4) Фи зич ко ли це ко је је у рад ном од но су на не ким дру -
гим по сло ви ма или је ко ри сник пен зи је мо же да као до дат -
но за ни ма ње ре ги стру је и оба вља пред у зет нич ку дје лат -
ност ако за по сли ли це ко је ис пу ња ва усло ве за оба вља ње
тра же не дје лат но сти.

(5) Фи зич ко ли це мо же ре ги стро ва ти се зон ско оба вља -
ње пред у зет нич ке дје лат но сти нај ду же на пе ри од до шест
мје се ци у то ку јед не ка лен дар ске го ди не.

(6) Ми ни стар до но си пра вил ник о пред у зет нич ким дје -
лат но сти ма ко је се мо гу оба вља ти се зон ски и усло ве за њи -
хо во оба вља ње, по прет ход но при ба вље ном ми шље њу ми ни -
стар ства над ле жног за по је ди ну пред у зет нич ку дје лат ност.

Члан 16.

(1) Пред у зет нич ку дје лат ност мо же за јед нич ки оба -
вља ти ви ше фи зич ких ли ца (ор та ка), а нај ви ше де сет, о че -
му се за кљу чу је уго вор.

(2) Уго вор ко јим се уре ђу ју ме ђу соб ни од но си ор та ка
оба ве зно са др жи: име и пре зи ме и је дин стве ни ма тич ни
број за сва ког ор та ка, ши фру и на зив пре те жне дје лат но сти
и дру гих дје лат но сти, по слов но сје ди ште, осни вач ка ула га -
ња и уче шће у рас по дје ли, за сту па ње и пред ста вља ње,
усло ве и на чин за при сту па ње, од но сно исту па ње и на чин
пре стан ка за јед нич ког оба вља ња дје лат но сти.

(3) Сви ор та ци пот пи су ју за хтјев за из да ва ње рје ше ња
за оба вља ње пред у зет нич ке дје лат но сти, а уз за хтјев, осим
до ка за о ис пу ње но сти усло ва про пи са них овим за ко ном,
при ла же се и уго вор из ста ва 2. овог чла на.

(4) Ако је за оба вља ње пред у зет нич ке дје лат но сти
неоп ход но за до во љи ти усло ве у по гле ду струч не спре ме,
до вољ но је да до каз о ис пу ње но сти усло ва при ло жи је дан
од ор та ка или да за по сле ли це са од го ва ра ју ћом струч ном
спре мом.

(5) За јед нич ко оба вља ње пред у зет нич ке дје лат но сти
пре ста је ако се број ор та ка све де на јед ног.

(6) У слу ча ју из ста ва 5. овог чла на мо же се из вр ши ти
про мје на на чи на оба вља ња дје лат но сти из за јед нич ког у
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са мо стал но оба вља ње пред у зет нич ке дје лат но сти, на
осно ву за хтје ва и уго во ра о рас ки ду за јед нич ког оба вља ња
дје лат но сти.

(7) Про мје на на чи на оба вља ња дје лат но сти мо гу ћа је и
из са мо стал ног оба вља ња дје лат но сти у за јед нич ко оба -
вља ње дје лат но сти под усло ви ма из ста ва 1. овог чла на.

(8) Рје ше ње о про мје ни на чи на оба вља ња дје лат но сти
до ста вља се над ле жним ор га ни ма у скла ду са чла ном 21.
став 4. овог за ко на.

2. Усло ви за оба вља ње дје лат но сти

Члан 17.

(1) Пред у зет ник мо же оба вља ти пред у зет нич ку дје лат -
ност ако ис пу ња ва сље де ће усло ве:

а) да је пу но ље тан,

б) да му пра во сна жном од лу ком над ле жног ор га на ни -
је из ре че на мје ра за бра не оба вља ња те дје лат но сти,

в) да има оп шту здрав стве ну спо соб ност и по себ ну
здрав стве ну спо соб ност ако је то за ко ном про пи са но за
оба вља ње од ре ђе них дје лат но сти,

г) да има од го ва ру ју ћу струч ну спре му или да за по сли
ли це са од го ва ра ју ћом струч ном спре мом ако је то по себ -
ним за ко ном про пи са но за оба вља ње од ре ђе них дје лат но -
сти и

д) да по сје ду је опре му, од но сно сред ства ра да, ка дро ве
и од го ва ра ју ћи по слов ни про стор, осим ако при ро да дје -
лат но сти то не зах ти је ва.

(2) За из да ва ње рје ше ња о одо бре њу оба вља ња дје лат -
но сти ни је по треб но до ста ви ти до каз о за по сле ном рад ни -
ку, а тај услов се про вје ра ва у ин спек циј ском пре гле ду.

Члан 18.

(1) По слов ни про стор, у сми слу овог за ко на, је сте про -
стор из гра ђен у скла ду са ур ба ни стич ко-гра ђе вин ским
про пи си ма, а што утвр ђу је над ле жни ор ган рје ше њем о
одо бре њу за упо тре бу.

(2) За из да ва ње рје ше ња о одо бре њу оба вља ња дје лат -
но сти ни је по треб но до ста ви ти одо бре ње за упо тре бу, али
се ова чи ње ни ца про вје ра ва за јед но са утвр ђи ва њем по сто -
ја ња усло ва из чла на 17. став 1. тач ка д) овог за ко на.

3. Одо бре ње за оба вља ње пред у зет нич ке дје лат но сти

Члан 19.

(1) Фи зич ко ли це ко је на мје ра ва да оба вља пред у зет -
нич ку дје лат ност под но си за хтјев над ле жном ор га ну је ди -
ни це ло кал не са мо у пра ве за по сло ве при вре де на чи јем
под руч ју же ли има ти сје ди ште.

(2) Пра вил ник о са др жа ју и об ли ку за хтје ва за оба вља -
ње, про мје не по да та ка и пре ста нак оба вља ња пред у зет нич -
ке дје лат но сти до но си ми ни стар.

(3) Уз за хтјев се при ла жу до ка зи о ис пу ње но сти усло ва
из чла на 17. т. а) до г) овог за ко на у ори ги на лу или овје ре -
ним ко пи ја ма.

(4) За ви сно од вр сте пред у зет нич ке дје лат но сти, по себ -
ним про пи сом мо же се утвр ди ти оба ве за под но ше ња овје -
ре не пи са не из ја ве о ис пу ње но сти усло ва у по гле ду опре -
ме, од но сно сред ста ва ра да, ка дро ва, од го ва ра ју ћег по -
слов ног про сто ра, као и дру гих усло ва уз за хтјев из ста ва
1. овог чла на.

(5) Ако је за хтјев не пот пун или са др жи дру ге не до стат -
ке, од но сно ако уз за хтјев ни су при ло же ни по треб ни до ка -
зи, над ле жни ор ган је ди ни це ло кал не са мо у пра ве за тра жи -
ће од под но си о ца за хтје ва да у ро ку од осам да на от кло ни
не до стат ке.

(6) Над ле жни ор ган је ди ни це ло кал не са мо у пра ве
обезби је ди ће до ступ ност ин фор ма ци ја о про це ду ри, усло -
ви ма и по треб ним до ку мен ти ма за под но ше ње за хтје ва за
из да ва ње рје ше ња за оба вља ње пред у зет нич ке дје лат но сти.

Члан 20.

(1) На за хтјев стра ног др жа вља ни на, над ле жни ор ган
је ди ни це ло кал не са мо у пра ве до но си рје ше ње о одо бре њу
оба вља ња пред у зет нич ке дје лат но сти ако ис пу ња ва усло ве

утвр ђе не у чла ну 17. овог за ко на, а мо же по че ти са оба вља -
њем дје лат но сти по до би ја њу рад не до зво ле.

(2) Стра ни др жа вља нин ду жан је да до ста ви овје ре ну
ко пи ју рад не до зво ле ор га ну из ста ва 1. овог чла на у ро ку
од 30 да на од да на из да ва ња рје ше ња о оба вља њу пред у -
зет нич ке дје лат но сти.

Члан 21.

(1) Рје ше ње ко јим се пред у зет ни ку одо бра ва оба вља ње
дје лат но сти до но си над ле жни ор ган је ди ни це ло кал не са -
мо у пра ве на осно ву под не се ног за хтје ва и при ло же них до -
ка за у скла ду са овим за ко ном.

(2) Над ле жни ор ган је ди ни це ло кал не са мо у пра ве ду -
жан је да под но си о цу за хтје ва из да рје ше ње о одо бре њу
оба вља ња дје лат но сти, нај ка сни је у ро ку од пет рад них да -
на од да на при је ма пот пу ног за хтје ва.

(3) Рје ше ње о одо бре њу оба вља ња дје лат но сти оба ве -
зно са др жи име и пре зи ме, адре су и је дин стве ни ма тич ни
број пред у зет ни ка, по слов но име и сје ди ште пред у зет ни ка,
ши фру и на зив пре те жне дје лат но сти и дру гих дје лат но сти
у скла ду са ва же ћом кла си фи ка ци јом дје лат но сти.

(4) На кон из да ва ња рје ше ња из ста ва 1. овог чла на
надле жни ор ган је ди ни це ло кал не са мо у пра ве вр ши упис
пред у зет ни ка у ре ги стар пред у зет ни ка.

(5) Рје ше ње о одо бре њу оба вља ња дје лат но сти до ста -
вља се над ле жној ор га ни за ци о ној је ди ни ци По ре ске упра -
ве, над ле жном ин спек циј ском ор га ну и За нат ско-пред у зет -
нич кој ко мо ри Ре пу бли ке Срп ске (у да љем тек сту: Ко мо ра)
у ро ку од пет да на од да на из да ва ња рје ше ња.

(6) Пред у зет ник мо же да оба вља са мо оне дје лат но сти
ко је су на ве де не у рје ше њу о одо бре њу оба вља ња дје лат -
но сти.

(7) Пред у зет ник је ду жан да поч не са оба вља њем дје -
лат но сти нај ка сни је у ро ку од 30 да на од да на до ста вља ња
рје ше ња из ста ва 1. овог чла на.

(8) Ис пу ње ност усло ва за оба вља ње дје лат но сти про -
вје ра ва над ле жни ин спек циј ски ор ган у ро ку од 45 да на од
да на при је ма рје ше ња о одо бре њу оба вља ња дје лат но сти.

(9) Ако је по себ ним про пи сом, као услов за оба вља ње
од ре ђе не пред у зет нич ке дје лат но сти, пред ви ђе но при ба -
вља ње одо бре ња, са гла сно сти или дру гог ак та над ле жног
ор га на, пред у зет ник мо же по че ти да оба вља дје лат ност по
до би ја њу одо бре ња, са гла сно сти или дру гог ак та над ле -
жног ор га на.

(10) За из да ва ње рје ше ња о одо бре њу оба вља ња дје лат -
но сти ни је по треб но до ста ви ти до каз о по сје до ва њу са гла -
сно сти над ле жног ор га на из ста ва 9. овог чла на, а ова чи -
ње ни ца про вје ра ва се у ин спек циј ском пре гле ду.

Члан 22.

(1) Ако под но си лац за хтје ва не по сту пи на на чин и у
ро ку из чла на 19. став 5. овог за ко на, над ле жни ор ган је ди -
ни це ло кал не са мо у пра ве од ба ци ће за кључ ком за хтјев за
из да ва ње рје ше ња о одо бре њу оба вља ња пред у зет нич ке
дје лат но сти.

(2) Над ле жни ор ган је ди ни це ло кал не са мо у пра ве од -
би ће рје ше њем за хтјев за из да ва ње рје ше ња о одо бре њу
оба вља ња пред у зет нич ке дје лат но сти у слу ча ју ка да под -
но си лац за хтје ва тра жи оба вља ње дје лат но сти ко ју мо же
оба вља ти ис кљу чи во прав но ли це.

(3) Про тив ака та из ст. 1. и 2. овог чла на до зво ље на је
жал ба ми ни стар ству над ле жном за дје лат ност на ко ју се
рје ше ње од но си.

Члан 23.

(1) На за хтјев фи зич ког ли ца ко је на мје ра ва да поч не са
оба вља њем пред у зет нич ке дје лат но сти, а не рас по ла же по -
слов ним про сто ром или сред стви ма ра да, над ле жни ор ган
мо же из да ти рје ше ње о одо бра ва њу при прем них рад њи за
оба вља ње пред у зет нич ке дје лат но сти, а нај ду же на пе ри од
до го ди ну да на.

(2) Рје ше ње из ста ва 1. овог чла на над ле жни ор ган је -
ди ни це ло кал не са мо у пра ве упи су је у ре ги стар пред у зет -
ни ка.
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(3) При је по чет ка оба вља ња пред у зет нич ке дје лат но -
сти ли це из ста ва 1. овог чла на ду жно је да се обра ти
надле жном ор га ну је ди ни це ло кал не са мо у пра ве са за хтје -
вом за из да ва ње рје ше ња из чла на 21. став 1. и при ло жи
овје ре ну пи са ну из ја ву из чла на 19. став 4. овог за ко на ако
је по себ ним про пи сом пред ви ђе но ње но под но ше ње.

4. Сје ди ште и по слов но име

Члан 24.

(1) Сје ди ште пред у зет ни ка је мје сто у ко ме пред у зет -
ник оба вља дје лат ност.

(2) Ако за оба вља ње дје лат но сти ни је по тре бан по слов -
ни про стор, сје ди штем се сма тра мје сто у ко јем пред у зет -
ник има пре би ва ли ште.

Члан 25.

(1) Пред у зет ник мо же про ми је ни ти сје ди ште на
подруч ју је ди ни це ло кал не са мо у пра ве у ко јој оба вља дје -
лат ност, као и да пре не се сје ди ште на под руч је дру ге је ди -
ни це ло кал не са мо у пра ве.

(2) У слу ча је ви ма из ста ва 1. овог чла на пред у зет ник
под но си за хтјев за про мје ну сје ди шта и рје ше ње о оба вља -
њу дје лат но сти над ле жном ор га ну је ди ни це ло кал не са мо -
у пра ве на чи јем ће под руч ју би ти но во сје ди ште.

(3) Над ле жни ор ган је ди ни це ло кал не са мо у пра ве из
ста ва 2. овог чла на, у ро ку од пет рад них да на од да на при -
је ма за хтје ва до но си рје ше ње о про мје ни сје ди шта и упи -
су је пред у зет ни ка у ре ги стар.

(4) Ако је по себ ним про пи сом уре ђе но, уз за хтјев из
ста ва 3. овог чла на при ла же се и овје ре на пи са на из ја ва из
чла на 19. став 4. овог за ко на.

(5) Ор ган ко ји је до нио рје ше ње о про мје ни сје ди шта
пред у зет ни ка о то ме оба вје шта ва над ле жне ор га не из чла -
на 21. став 5. овог за ко на, као и ор ган прет ход ног сје ди шта,
ако је про мје на на под руч је дру ге је ди ни це ло кал не са мо у -
пра ве, ра ди бри са ња пред у зет ни ка из ре ги стра.

Члан 26.

(1) По слов но име је на зив упи сан у ре ги стар код над ле -
жног ор га на је ди ни це ло кал не са мо у пра ве под ко јим пред -
у зет ник оба вља дје лат ност.

(2) По слов но име пред у зет ни ка оба ве зно са др жи на зив
упи сан у ре ги стар, име и пре зи ме пред у зет ни ка, опис дје -
лат но сти, озна ку с. п. (са мо стал ни пред у зет ник) и сје ди -
ште, а мо же са др жа ва ти и по себ не озна ке (цр те жи, сли ке,
озна ке ко ји ма се бли же од ре ђу је рад ња или дје лат ност).

(3) По слов но име не мо же са др жа ва ти на зи ве и озна ке
ко ји су у су прот но сти са ва же ћим про пи си ма и ме ђу на род -
ним кон вен ци ја ма.

(4) По слов но име пред у зет ни ка мо ра да се раз ли ку је од
на зи ва по слов ног име на дру гог пред у зет ни ка та ко да не
иза зи ва за бу ну о иден ти те ту са дру гим пред у зет ни ком на
под руч ју исте је ди ни це ло кал не са мо у пра ве, од но сно за бу -
ну у по гле ду дје лат но сти пред у зет ни ка.

(5) Ако ви ше пред у зет ни ка за јед нич ки оба вља дје лат -
ност, по слов но име са др жи име на свих осни ва ча или јед -
ног или ви ше њих и озна ку “и оста ли”.

(6) Пред у зет ник је ду жан да по слов но име ис так не на
ула зу у обје кат у сје ди шту и из дво је ном про сто ру, од но сно
на ула зу у стам бе ни обје кат, ако дје лат ност оба вља у стам -
бе ном про сто ру.

(7) Ако пред у зет ник оба вља дје лат ност из ван сје ди шта,
од но сно оба вља дје лат ност без по слов ног про сто ра, ду жан
је да по слов но име ис так не на мје сту, од но сно објек ту гдје
та кву дје лат ност оба вља.

(8) Про мје ну по слов ног име на пред у зет ник је ду жан да
при ја ви над ле жном ор га ну, ко ји до но си рје ше ње о про мје -
ни по слов ног име на и упи су је про мје ну по слов ног име на у
ре ги стар пред у зет ни ка.

(9) На пи та ња ко ја се од но се на по слов но име и ко ја ни -
су уре ђе на овим за ко ном при мје њу ју се од ред бе За ко на о
при вред ним дру штви ма.

5. По сло во ђа, из дво је ни по слов ни про стор и 
ду жно сти пред у зет ни ка

Члан 27.

(1) Пред у зет ник мо же пи са ним овла шће њем по вје ри ти
во ђе ње по сло ва ња по сло во ђи, ко ји је у рад ном од но су код
пред у зет ни ка.

(2) Во ђе ње по сло ва ња по сред ством по сло во ђе мо же
би ти оп ште или огра ни че но, на је дан или ви ше из дво је них
по слов них про сто ра.

(3) Ако су за оба вља ње дје лат но сти пред у зет ни ка про -
пи са ни по себ ни усло ви у по гле ду струч не спре ме и здрав -
стве не спо соб но сти, по сло во ђа мо ра ис пу ња ва ти те усло ве.

(4) По сло во ђа во ди по сао у име и за ра чун пред у зет ни -
ка.

(5) Пред у зет ник при ја вљу је во ђе ње по сло ва ња по сред -
ством по сло во ђе над ле жном ор га ну је ди ни це ло кал не са -
мо у пра ве ко ји вр ши ње гов упис у ре ги стар пред у зет ни ка.

Члан 28.

(1) Под из дво је ним по слов ним про сто ром, у сми слу
овог за ко на, под ра зу ми је ва се је дан или ви ше ло ка циј ских,
од но сно ме ђу соб но одво је них по слов них про сто ра у ко ји -
ма се оба вља ре ги стро ва на пред у зет нич ка дје лат ност.

(2) Пред у зет ник мо же оба вља ти ре ги стро ва не дје лат -
но сти у јед ном или ви ше из дво је них по слов них про сто ра
ко ји мо ра ју да ис пу ња ва ју усло ве из чла на 18. овог за ко на.

(3) Пред у зет ник има оба ве зу да у сва ком из дво је ном
по слов ном про сто ру за по сли рад ни ка, а у из дво је ном по -
слов ном про сто ру у ко јем за по шља ва ви ше од три рад ни ка
име ну је по сло во ђу.

(4) Оба вља ње пред у зет нич ке дје лат но сти у из дво је ном
по слов ном про сто ру пред у зет ник при ја вљу је над ле жном
ор га ну је ди ни це ло кал не са мо у пра ве.

(5) Ор ган из ста ва 4. овог чла на до но си рје ше ње о оба -
вља њу дје лат но сти у из дво је ном по слов ном про сто ру, ко је
упи су је у ре ги стар и о то ме оба вје шта ва ор га не из чла на
21. став 5. овог за ко на, и над ле жни ор ган сје ди шта пред у -
зет ни ка ако је из дво је ни по слов ни про стор на под руч ју
дру ге је ди ни це ло кал не са мо у пра ве.

Члан 29.

Пред у зет ник је ду жан да:

а) у по слов ном про сто ру или за ври је ме оба вља ња дје -
лат но сти по сје ду је рје ше ње о одо бре њу оба вља ња дје лат -
но сти,

б) одо бре ну дје лат ност оба вља ква ли тет но у скла ду са
про пи си ма, до брим по слов ним оби ча ји ма и по слов ним
мо ра лом,

в) на вид ном мје сту ис так не рад но ври је ме и да га се
при др жа ва,

г) на вид ном мје сту ис так не цје нов ник сво јих про из во -
да, од но сно услу га на на чин до сту пан куп ци ма, од но сно
ко ри сни ци ма услу га,

д) куп цу, од но сно ко ри сни ку услу га из да ра чун о про -
да тој ро би, од но сно из вр ше ним услу га ма,

ђ) га ран ту је ква ли тет про из во да, од но сно услу га и от -
кло ни не до стат ке или на док на ди при чи ње ну ште ту куп цу
про из во да, од но сно ко ри сни ку услу га, у скла ду са ва же -
ћим про пи си ма и стан дар ди ма,

е) во ди про пи са ну еви ден ци ју о оба вља њу дје лат но сти,

ж) при ја ви про мје ну по слов ног сје ди шта,

з) спро во ди про пи са не мје ре за шти те на ра ду и за шти -
те жи вот не сре ди не ко је се од но се на оба вља ње ре ги стро -
ва них дје лат но сти,

и) за кљу чи уго вор са рад ни ком у скла ду са за ко ном, ко -
лек тив ним уго во ром и дру гим про пи си ма ко ји ма се уре ђу -
ју рад ни од но си,

ј) при ја ви во ђе ње по сло ва ња по сред ством по сло во ђе и

к) оба ви је сти над ле жни ор ган је ди ни це ло кал не са мо -
упра ве у слу ча ју не по сто ја ња усло ва за оба вља ње пред у -
зет нич ке дје лат но сти.
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6. При вре ме ни пре ста нак и пре ста нак оба вља ња 
дје лат но сти

Члан 30.

(1) У то ку по сло ва ња пред у зет ник мо же при вре ме но
пре ста ти да оба вља пред у зет нич ке дје лат но сти у укуп ном
тра ја њу до шест мје се ци у пе ри о ду од дви је го ди не.

(2) За хтјев за при вре ме ни пре ста нак оба вља ња дје лат -
но сти са др жи раз ло ге и тра ја ње при вре ме ног пре стан ка, и
под но си се над ле жном ор га ну је ди ни це ло кал не са мо у пра -
ве при је пре стан ка или нај ка сни је у ро ку од осам да на од
да на пре стан ка оба вља ња дје лат но сти.

(3) Еви ден ци ју о укуп ном тра ја њу при вре ме ног пре -
стан ка оба вља ња дје лат но сти во ди над ле жни ор ган је ди -
ни це ло кал не са мо у пра ве.

(4) Из у зет но, пред у зет ник мо же пре ста ти да оба вља
пред у зет нич ке дје лат но сти и ду же од ро ка из ста ва 1. овог
чла на у сље де ћим слу ча је ви ма:

а) бо ле сти, струч ног уса вр ша ва ња или на сту па ња ви ше
си ле, нај ду же до дви је го ди не не пре кид но и

б) ко ри шће ња по ро диљ ског од су ства, нај ду же до на вр -
ше не тре ће го ди не жи во та дје те та.

(5) Уз за хтјев за при вре ме ни пре ста нак оба вља ња дје -
лат но сти из ста ва 2. овог чла на при ла жу се и од го ва ра ју ћи
до ка зи.

(6) За ври је ме при вре ме ног пре стан ка оба вља ња пред -
у зет нич ке дје лат но сти пред у зет ни ку ни је до пу ште но оба -
вља ње дје лат но сти.

(7) О окон ча њу при вре ме ног пре стан ка и по нов ном по -
чет ку оба вља ња пред у зет нич ке дје лат но сти пред у зет ник је
ду жан да пи са ним пу тем оба ви је сти над ле жни ор ган нај ка -
сни је у ро ку од осам да на по ис те ку вре ме на при вре ме ног
пре стан ка оба вља ња дје лат но сти.

(8) Над ле жни ор ган је ди ни це ло кал не са мо у пра ве о
при вре ме ном пре стан ку оба вља ња пред у зет нич ке дје лат -
но сти, од но сно по нов ном по чет ку оба вља ња пред у зет нич -
ке дје лат но сти до но си рје ше ње ко је упи су је у ре ги стар
пред у зет ни ка и оба вје шта ва ор га не из чла на 21. став 5.
овог за ко на.

Члан 31.

(1) Пред у зет ник пре ста је да оба вља дје лат ност од ја вом
или по си ли за ко на.

(2) За хтјев за од ја ву оба вља ња дје лат но сти под но си се
пи са ним пу тем, при је пре стан ка ра да, код над ле жног ор га -
на је ди ни це ло кал не са мо у пра ве, ко ји до но си рје ше ње о
пре стан ку оба вља ња дје лат но сти и бри ше пред у зет ни ка из
ре ги стра.

(3) Ако у за хтје ву за од ја ву ни је на ве ден да тум пре стан -
ка оба вља ња дје лат но сти, пре ста нак се утвр ђу је да ном
под но ше ња за хтје ва за пре ста нак оба вља ња дје лат но сти и
не мо же се утвр ди ти ре тро ак тив но.

(4) Про тив рје ше ња о пре стан ку оба вља ња дје лат но -
сти, до не се ним на осно ву за хтје ва за од ја ву или по си ли за -
ко на, до зво ље на је жал ба ми ни стар ству над ле жном за дје -
лат ност на ко ју се рје ше ње од но си.

Члан 32.

(1) Над ле жни ор ган је ди ни це ло кал не са мо у пра ве на
осно ву са зна ња и утвр ђе ног чи ње нич ног ста ња до но си рје -
ше ње о пре стан ку оба вља ња дје лат но сти по си ли за ко на и
бри ше пред у зет ни ка из ре ги стра у сље де ћим слу ча је ви ма:

а) смр ти пред у зет ни ка, ако не бу де под не сен за хтјев за
на ста вак оба вља ња дје лат но сти у ро ку од 90 да на,

б) ако се оста вин ски по сту пак не окон ча у скла ду са
чла ном 33. став 5. овог за ко на,

в) ако се у пе ри о ду од три мје се ца до ста вља ње два пи -
сме на над ле жног ор га на је ди ни це ло кал не са мо у пра ве или
ор га на упра ве упу ће но на сје ди ште пред у зет ни ка не мо же
из вр ши ти и да је пи сме но ко је се тре ба ло уру чи ти би ло
истак ну то 15 да на на огла сној та бли је ди ни це ло кал не са -
мо у пра ве,

г) ако је пред у зет ни ку пра во сна жним ак том из ре че на
за штит на мје ра за бра не оба вља ња дје лат но сти,

д) ако пред у зет ник не под но се за хтјев у скла ду са чла -
ном 23. став 3. овог за ко на,

ђ) ако пред у зет ник не при ја ви на ста вак ра да у скла ду
са чла ном 30. став 7. овог за ко на,

е) да ном сту па ња на из др жа ва ње ка зне, ако бу де осу ђен
пра во сна жном пре су дом на ка зну за тво ра ду жу од шест
мје се ци,

ж) гу бит ком по слов не спо соб но сти, ако не бу де под не -
сен за хтјев за на ста вак оба вља ња дје лат но сти у ро ку од 30
да на,

з) ако стра ни др жа вља нин не до ста ви рад ну до зво лу у
ро ку из чла на 20. став 2. овог за ко на,

и) ако пред у зет ник у про пи са ном ро ку не ускла ди по -
сло ва ње са овим за ко ном и

ј) ако над ле жни ор ган утвр ди да је пред у зет ни ку из да -
то рје ше ње о оба вља њу дје лат но сти на осно ву ла жних
испра ва, ко је се од но се на усло ве за оба вља ње пред у зет -
нич ке дје лат но сти.

(2) Над ле жни ор ган је ди ни це ло кал не са мо у пра ве до -
но си рје ше ње о пре стан ку оба вља ња дје лат но сти, бри ше
пред у зет ни ка из ре ги стра и оба вје шта ва ор га не из чла на
21. став 5. овог за ко на, ако над ле жни Суд ча сти при Ко мо -
ри пред ло жи да се за пред у зет ни ка до не се рје ше ње о пре -
стан ку оба вља ња дје лат но сти.

7. На ста вак оба вља ња дје лат но сти

Члан 33.

(1) У слу ча ју смр ти пред у зет ни ка, члан по ро дич ног до -
ма ћин ства, од но сно на сљед ник мо же да на ста ви оба вља ње
дје лат но сти лич но или по сред ством за по сле ног рад ни ка -
при вре ме ног по сло во ђе ко ји ис пу ња ва усло ве из чла на 17.
овог за ко на.

(2) За хтјев за на ста вак оба вља ња дје лат но сти под но си
се нај ка сни је у ро ку од 90 да на од да на смр ти пред у зет ни -
ка.

(3) Уз за хтјев за на ста вак оба вља ња дје лат но сти из ста -
ва 1. овог чла на при ла жу се из вод из ма тич не књи ге умр -
лих за пред у зет ни ка, до ка зи о ис пу ње њу усло ва из чла на
17. овог за ко на и ме ђу соб ни спо ра зум о на став ку оба вља -
ња дје лат но сти ко ји пот пи су ју чла но ви по ро дич ног до ма -
ћин ства, од но сно на сљед ни ци.

(4) Над ле жни ор ган је ди ни це ло кал не са мо у пра ве о на -
став ку оба вља ња дје лат но сти из ста ва 1. овог чла на до но -
си рје ше ње, на ста вак упи су је у ре ги стар пред у зет ни ка и
оба вје шта ва ор га не из чла на 21. став 5. овог за ко на.

(5) На ста вак оба вља ња дје лат но сти тра је до окон ча ња
оста вин ског по ступ ка, а нај ду же дви је го ди не.

(6) На сљед ник ко ји је на сли је дио имо ви ну ко ја је у ве -
зи са оба вља њем пред у зет нич ке дје лат но сти, ако на мје ра -
ва да на ста ви оба вља ње дје лат но сти, ду жан је да над ле -
жном ор га ну је ди ни це ло кал не са мо у пра ве под не се за хтјев
у скла ду са чла ном 19. овог за ко на.

Члан 34.

(1) У слу ча ју гу бит ка по слов не спо соб но сти пред у зет -
ни ка, име но ва ни ста ра лац пред у зет ни ка мо же на ста ва ти
оба вља ње дје лат но сти лич но или по сред ством за по сле ног
рад ни ка ко ји ис пу ња ва усло ве из чла на 17. овог за ко на.

(2) За хтјев за на ста вак оба вља ња дје лат но сти под но си
се нај ка сни је у ро ку од 30 да на од да на пра во сна жно сти
од лу ке ко јом је утвр ђе на по слов на не спо соб ност пред у зет -
ни ка.

(3) Уз за хтјев за на ста вак оба вља ња дје лат но сти из ста -
ва 2. овог чла на при ла же се пра во сна жна суд ска од лу ка о
од у зи ма њу по слов не спо соб но сти и до ка зи из чла на 17.
овог за ко на.

(4) Над ле жни ор ган је ди ни це ло кал не са мо у пра ве о на -
став ку оба вља ња дје лат но сти из ста ва 1. овог чла на до но -
си рје ше ње, на ста вак упи су је у ре ги стар пред у зет ни ка и
оба вје шта ва ор га не из чла на 21. став 5. овог за ко на.
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(5) У слу ча ју сту па ња на из др жа ва ње ка зне за тво ра ду -
же од шест мје се ци пред у зет ник мо же на ста ви ти оба вља -
ње дје лат но сти по сред ством по сло во ђе ко ји ис пу ња ва
усло ве из чла на 17. овог за ко на.

8. Ре ги стар пред у зет ни ка

Члан 35.

(1) Над ле жни ор ган је ди ни це ло кал не са мо у пра ве во ди
ре ги стар пред у зет ни ка.

(2) У ре ги стар из ста ва 1. овог чла на оба ве зно се упи -
су ју по да ци о пред у зет ни ци ма про пи са ни овим за ко ном.

(3) Ми ни стар до но си пра вил ник о са др жа ју и на чи ну
во ђе ња ре ги стра из ста ва 1. овог чла на.

Члан 36.

(1) Је дин стве ни ре ги стар пред у зет ни ка је јав на књи га
ко ја об је ди ња ва по дат ке из ре ги ста ра пред у зет ни ка је ди ни -
ца ло кал не са мо у пра ве и дру гих из во ра.

(2) Ко мо ра во ди је дин стве ни ре ги стар пред у зет ни ка.

(3) Ко ри сни ци по да та ка је дин стве ног ре ги стра пред у -
зет ни ка су: пред у зет ни ци, Вла да, ми ни стар ства, је ди ни це
ло кал не са мо у пра ве, раз вој не аген ци је и дру ги су бјек ти ко -
ји ра де на уна пре ђи ва њу при вре де.

(4) На чин во ђе ња је дин стве ног ре ги стра пред у зет ни ка
уре ђу је се пра вил ни ком о во ђе њу је дин стве ног ре ги стра
пред у зет ни ка, ко ји до но си Ко мо ра уз са гла сност ми ни -
стар ства.

III - МАЈ СТОР СКО ЗВА ЊЕ

Члан 37.

Мај стор ско зва ње обез бје ђу је сти ца ње спе ци фич них
струч но-те о риј ских и прак тич них зна ња за оба вља ње
одре ђе не за нат ске дје лат но сти, вје шти на и ком пе тен ци ја
по треб них за са мо стал но во ђе ње по сло ва ња, те зна ња по -
треб них за об у ча ва ње дру гих ли ца у за нат ској дје лат но сти.

Члан 38.

(1) За на тли ја је фи зич ко ли це ко је је струч но оспо со -
бље но за оба вља ње за нат ске дје лат но сти.

(2) Зва ње мај сто ра за на тли ја сти че по ла га њем мај стор -
ског ис пи та.

(3) За на тли ја мо же при сту пи ти по ла га њу мај стор ског
ис пи та ако ис пу ња ва сље де ће усло ве:

а) по сје ду је од го ва ра ју ћу сред њу струч ну спре му и нај -
ма ње дви је го ди не рад ног ис ку ства у за на ту за ко ји же ли
сте ћи мај стор ско зва ње или

б) има нај ма ње пет го ди на рад ног ис ку ства у за ни ма њу
за ко је же ли да по ла же мај стор ски ис пит, а не по сје ду је од -
го ва ра ју ћу сред њу струч ну спре му.

(4) По себ ним про пи сом за од ре ђе ну за нат ску дје лат -
ност мо же се про пи са ти оба ве зност по сје до ва ња мај стор -
ског зва ња за ње но оба вља ње.

Члан 39.

(1) Мај стор ски ис пит по ла же се пред ко ми си јом, ко ју
име ну је ми ни стар уз прет ход но при ба вље но ми шље ње За -
во да за обра зо ва ње од ра слих.

(2) Чла но ви ма ко ми си је при па да на кна да за рад.

(3) На мај стор ском ис пи ту за на тли ја до ка зу је прак тич -
на и те о риј ска, стру ков на зна ња и вје шти не нео п ход не за
са мо стал но оба вља ње за на та и зна ња по треб на за об у ча ва -
ње дру гих ли ца.

(4) Чла но ви ко ми си је за по ла га ње те о риј ског ди је ла
испи та име ну ју се из еви ден ци је на став ни ка ко ју во ди За -
вод за обра зо ва ње од ра слих, а чла но ви ко ми си је за по ла га -
ње прак тич ног ди је ла ис пи та име ну ју се из еви ден ци је ко -
ју во ди Ко мо ра.

(5) Про грам мај стор ског ис пи та до но си ми ни стар ство
над ле жно за од ре ђе ну за нат ску дје лат ност, на при је длог
За во да за обра зо ва ње од ра слих, ко ји прет ход но при ба вља
ми шље ња ми ни стар ства над ле жног за пред у зет ни штво за
дио ко ји об у хва та по треб на зна ња за са мо стал но во ђе ње

по сла и ми ни стар ства над ле жног за обра зо ва ње за дио ко -
ји об у хва та зна ња по треб на за об у ча ва ње дру гих ли ца.

(6) Пра вил ник о на чи ну по ла га ња мај стор ског ис пи та,
усло ви и до ку мен та ци ја ко ја се при ла же при ли ком по ла га -
ња мај стор ског ис пи та, на чин фор ми ра ња, ду жно сти и на -
кна да за рад чла но ва ко ми си је, оцје њи ва ње и тра ја ње
испи та, по сту пак у слу ча ју при го во ра кан ди да та и са др жај
увје ре ња о мај стор ском зва њу до но си ми ни стар, уз прет -
ход но при ба вље но ми шље ње За во да за обра зо ва ње од ра -
слих.

(7) Ре ги стар за на тли ја са по ло же ним мај стор ским
испи том во ди Ко мо ра.

(8) Тро шко ве по ла га ња мај стор ског ис пи та сно си кан -
ди дат.

Члан 40.

(1) Ко мо ра мо же ор га ни зо ва ти цен тре за обу ку.

(2) При пре му за по ла га ње мај стор ског ис пи та из те о -
риј ског ди је ла, у скла ду са усло ви ма и про це ду ра ма пред -
ви ђе ним про пи си ма ко ји уре ђу ју област обра зо ва ња од ра -
слих, мо гу ор га ни зо ва ти и ор га ни за то ри обра зо ва ња од ра -
слих.

(3) У цен три ма за обу ку мо же се вр ши ти прак тич ни
дио обу ке уче ни ка у сред њим шко ла ма и прак тич ни дио
обу ке по ла зни ка обра зо ва ња од ра слих у скла ду са овим за -
ко ном и дру гим про пи си ма.

(4) Одо бре ње за рад цен та ра ко ји вр ше прак тич ни дио
обу ке за про гра ме обра зо ва ња од ра слих из да је За вод за
обра зо ва ње од ра слих пре ма про це ду ри ко ја се од но си на
из да ва ње одо бре ња ор га ни за то ри ма обра зо ва ња од ра слих.

(5) Оба вља ње прак тич ног ди је ла обу ке из про гра ма
обра зо ва ња од ра слих мо же се вр ши ти и у за нат ским рад -
ња ма ко је ис пу ња ва ју усло ве за обу ку и има ју за кљу чен
уго вор са цен тром за обу ку или дру гим ор га ни за то ром
обра зо ва ња од ра слих.

(6) Рад ња у ко јој се из во ди прак тич на обу ка мо ра би ти
опре мље на за об у ча ва ње у скла ду са про пи са ним усло ви -
ма.

(7) Ис пу ње ност усло ва из ста ва 5. овог чла на утвр ђу је
Ко мо ра, ко ја во ди ре ги стар за нат ских рад њи ко је мо гу вр -
ши ти прак тич ну обу ку по ла зни ка обра зо ва ња од ра слих и
оба вје шта ва За вод за обра зо ва ње од ра слих о упи су рад њи
у ре ги стар.

(8) На пи та ња ко ја ни су уре ђе на овим за ко ном, а од но -
се се на по ла га ње мај стор ског ис пи та, при мје њу ју се
одред бе про пи са ко ји ма је уре ђе на област обра зо ва ња од -
ра слих.

(9) Над зор над за ко ни то шћу спро во ђе ња по ла га ња мај -
стор ског ис пи та, ра да цен та ра за обу ку и за на тли ја ко је вр -
ше прак тич ну обу ку из про гра ма обра зо ва ња од ра слих
спро во ди За вод за обра зо ва ње од ра слих.

IV - ОР ГА НИ ЗО ВА ЊЕ ПРЕД У ЗЕТ НИ КА

Члан 41.

(1) Ко мо ра је са мо стал на, струч но-по слов на, не вла ди -
на и не про фит на асо ци ја ци ја ко ја за сту па и ускла ђу је за -
јед нич ке ин те ре се пред у зет ни ка на под руч ју Ре пу бли ке
Срп ске и ко јој је овим за ко ном по вје ре но вр ше ње јав них
овла шће ња.

(2) Ко мо ра је прав но ли це са сје ди штем у Ба њој Лу ци.

(3) Рад Ко мо ре је ја ван.

Члан 42.

(1) Пред у зет ни ци по ста ју чла но ви Ко мо ре упи сом у ре -
ги стар пред у зет ни ка.

(2) Чла но ви Ко мо ре мо гу би ти и дру ге ор га ни за ци је,
асо ци ја ци је и стру ков на удру же ња пред у зет ни ка ко ји за то
из ра зе ин те рес, а у скла ду са Ста ту том Ко мо ре.

Члан 43.

(1) Ко мо ра ор га ни зу је свој рад у јед ној или ви ше је ди -
ни ца ло кал не са мо у пра ве ко је су те ри то ри јал но по ве за не
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по сред ством удру же ња пред у зет ни ка (у да љем тек сту:
удру же ње) као основ не ор га ни за ци о не је ди ни це је дин стве -
ног ко мор ског си сте ма.

(2) Ко мо ра мо же свој рад ор га ни зо ва ти и по сред ством
кан це ла ри ја и под руч них ко мо ра у скла ду са Ста ту том.

(3) Ор га ни за ци ја и дје ло круг ра да, ме ђу соб на пра ва и
оба ве зе из ме ђу Ко мо ре и ор га ни за ци о них је ди ни ца утвр -
ђу ју се овим за ко ном, ста ту том и од лу ка ма Скуп шти не Ко -
мо ре.

Члан 44.

(1) Ста ту том удру же ња и под руч не ко мо ре уре ђу ју се ор -
га ни, на чин њи хо вог из бо ра, за да ци, ме ђу соб на пра ва и оба -
ве зе чла но ва удру же ња и под руч не ко мо ре, уну тра шња ор -
га ни за ци ја, те ри то ри ја дје ло ва ња, из бор не про це ду ре и дру -
га пи та ња од зна ча ја за рад удру же ња и под руч не ко мо ре.

(2) На ста тут удру же ња и под руч не ко мо ре са гла сност
да је Ко мо ра.

Члан 45.

(1) За да ци удру же ња у скла ду са овим за ко ном су да:

а) за сту па ин те ре се чла но ва удру же ња пред над ле жним
ор га ни ма је ди ни це ло кал не са мо у пра ве,

б) по кре ће ини ци ја ти ве, да је при је дло ге и ми шље ња
над ле жним ор га ни ма је ди ни це ло кал не са мо у пра ве при ли -
ком до но ше ња по ли ти ка ло кал ног раз во ја, про гра ма по др -
шке и дру гих до ку ме на та и мје ра од ин те ре са за чла но ве
удру же ња,

в) ин фор ми ше и пру жа са вје то дав не и дру ге услу ге
сво јим чла но ви ма при ли ком осни ва ња и оба вља ња дје лат -
но сти,

г) ор га ни зу је и уче ству је у ма ни фе ста ци ја ма и дру гим
ску по ви ма ко ји ма се про мо ви шу про из во ди и услу ге чла -
но ва удру же ња у зе мљи и ино стран ству,

д) са ра ђу је са над ле жним ор га ном је ди ни це ло кал не
са мо у пра ве при од ре ђи ва њу рад ног вре ме на пред у зет нич -
ких обје ка та,

ђ) про мо ви ше упис у сред ње струч не шко ле, сти ца ње
мај стор ског зва ња, струч них и дру гих зна ња од ин те ре са за
оба вља ње дје лат но сти пред у зет ни ка при че му мо же ор га -
ни зо ва ти пре зен та ци је, се ми на ре и обу ке,

е) под сти че и раз ви ја дје лат ност ста рих за на та, умјет -
нич ких за на та и до ма ће ра ди но сти,

ж) са ра ђу је са удру же њи ма, не вла ди ним и дру гим ор -
га ни за ци ја ма пред у зет ни ка и

з) спро во ди за дат ке по вје ре не од Ко мо ре и дру ге по сло -
ве од ин те ре са за сво је чла но ве у скла ду са овим за ко ном и
Ста ту том.

(2) Удру же ње ускла ђу је про грам ске ак тив но сти са про -
гра ми ма ра да Ко мо ре.

(3) Удру же ње је ду жно да са чи ни и до ста ви го ди шњи
про грам ра да и фи нан сиј ског пла на по сло ва ња, го ди шњи
из вје штај о ра ду и фи нан сиј ски из вје штај, као и дру ге ана -
ли зе и ин фор ма ци је за по тре бе Ко мо ре.

Члан 46.

(1) За да ци Ко мо ре у скла ду са овим за ко ном су:

а) да за сту па ин те ре се чла но ва Ко мо ре пред над ле -
жним ор га ни ма и ор га ни за ци ја ма Ре пу бли ке Срп ске,

б) да по кре ће ини ци ја ти ве, да је при је дло ге и ми шље ња
над ле жним ор га ни ма и ор га ни за ци ја ма у ве зи са до но ше -
њем про пи са и мје ра ко је се ти чу пред у зет ни штва и пред -
у зет ни ка,

в) да пру жа услу ге по слов ног са вје то ва ња, струч не и
са вје то дав не по мо ћи при ли ком осни ва ња и по сло ва ња рад -
ње, као и да пру жа кон сул тант ске услу ге у скла ду са ис ка -
за ним ин те ре си ма чла но ва Ко мо ре,

г) да про мо ви ше про из во де и услу ге чла но ва Ко мо ре у
зе мљи и ино стран ству и по сред ством ин тер не та, ор га ни зо -
ва ње на сту па на сај мо ви ма, из да ва ње пу бли ка ци ја, ка та ло -
га и гла си ла и вр ше ње дру гих про мо тив них ак тив но сти,

д) про мо ци ја, ин фор ми са ње, са вје то ва ње и уче ство ва -
ње у ак тив но сти ма и по сло ви ма ко ји су у ве зи са сред њим
струч ним обра зо ва њем, сти ца њем мај стор ског зва ња, до -
ква ли фи ка ци јом, пре ква ли фи ка ци јом и оспо со бља ва њем
за по тре бе пред у зет нич ких дје лат но сти, ста рим и умјет -
нич ким за на ти ма и до ма ћом ра ди но шћу,

ђ) ана ли за тр жи шних усло ва и мо гућ но сти раз во ја
пред у зет ни штва,

е) по слов но по ве зи ва ње, ускла ђи ва ње ин те ре са, под -
сти ца ње ло јал не кон ку рен ци је и су зби ја ње не ло јал не кон -
ку рен ци је, за шти та до брих по слов них оби ча ја, по слов ног
мо ра ла и раз ви ја ње по слов них од но са на до ма ћем и ино -
стра ном тр жи шту чла но ва Ко мо ре, са рад ња са дру гим ор -
га ни за ци ја ма и ко мо ра ма,

ж) да под сти че уна пре ђи ва ње ква ли те та про из во да и
услу га, уво ђе ња ино ва ци ја, за шти те жи вот не сре ди не, за -
шти те на ра ду, за шти те по тро ша ча и про мо ви са ње енер гет -
ске ефи ка сно сти,

з) да раз ви ја ин фор ма ци о ни си стем и по слов но ин фор -
ми са ње, те ин фор ми ше члан ство о струч ним, по слов ним и
тех но ло шким пи та њи ма и но во сти ма из дје ло кру га ра да,

и) да до ста вља ин фор ма ци је по за хтје ву над ле жног ми -
ни стар ства,

ј) за шти та и уна пре ђи ва ње за нат ских дје лат но сти, ста -
рих и умјет нич ких за на та и до ма ће ра ди но сти,

к) да под сти че, по ма же, ко ор ди ни ра и вр ши над зор над
ра дом и ис пу ња ва њем за ко ном и Ста ту том про пи са них за -
да та ка ор га ни за ци о них је ди ни ца Ко мо ре,

л) да во ди је дин стве ни ре ги стар пред у зет ни ка и еви -
ден ци је о ор га ни за ци о ним је ди ни ца ма Ко мо ре,

љ) да вр ши јав на овла шће ња ко ја су по вје ре на Ко мо ри
овим за ко ном и дру гим за ко ни ма,

м) да из да је по твр де о про из во ди ма сво јих чла но ва, а
ко је ни су про пи са не дру гим про пи сом и

н) да оба вља и дру ге по сло ве у скла ду са за ко ном и
Ста ту том.

(2) О вр ше њу јав них овла шће ња Ко мо ра под но си
извје штај од го ва ра ју ћем ор га ну у скла ду са по вје ре ним
овла шће њи ма.

Члан 47.

(1) Ор га ни Ко мо ре су Скуп шти на, Управ ни од бор и ди -
рек тор.

(2) При из бо ру чла но ва за Скуп шти ну и Управ ни од бор
Ко мо ре ува жа ва ће се стру ков на, те ри то ри јал на и пол на
струк ту ра чла но ва Ко мо ре.

(3) Ман дат чла но ви ма ор га на Ко мо ре из ста ва 1. овог
чла на тра је че ти ри го ди не са мо гућ но шћу по нов ног име но -
ва ња на још је дан ман дат ни пе ри од.

(4) Иза бра ни члан ор га на Ко мо ре мо же оба вља ти са мо
јед ну ду жност у ор га ни ма Ко мо ре.

(5) Пра во из бо ра и оба вља ња ду жно сти чла на Скуп -
шти не и Управ ног од бо ра има ис кљу чи во пред у зет ник са
ва же ћим упи сом у ре ги стар пред у зет ни ка.

(6) Ди рек тор Ко мо ре би ра се по сред ством јав ног кон -
кур са.

Члан 48.

(1) Скуп шти на Ко мо ре је нај ви ши пред став нич ки ор -
ган, а чи не је, у скла ду са Ста ту том, иза бра ни пред став ни -
ци удру же ња.

(2) Над ле жно сти Скуп шти не из ста ва 1. овог чла на су:

а) до но си ста тут и по слов ник о ра ду,

б) до но си оп шта ак та, осим ак та o си сте ма ти за ци ји
рад них мје ста, ко ји до но си ди рек тор,

в) утвр ђу је ста во ве и да је смјер ни це за рад ор га на и
тије ла Ко мо ре,

г) усва ја про грам ра да, фи нан сиј ски план по сло ва ња,
го ди шњи из вје штај о по сло ва њу и из вје штај не за ви сног
ре ви зо ра,
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д) до но си етич ки ко декс,

ђ) би ра и ра зр је ша ва чла но ве Управ ног од бо ра и ди рек -
то ра,

е) од лу чу је о рас пи си ва њу и спро во ђе њу из бо ра за ор -
га не Ко мо ре,

ж) би ра и ра зр је ша ва чла но ве Су да ча сти,

з) од лу чу је о сти ца њу и про да ји не по крет не имо ви не,
за ду жи ва њу и оп те ре ће њу не по крет не имо ви не,

и) би ра не за ви сног ре ви зо ра за кон тро лу ма те ри јал но-
фи нан сиј ског по сло ва ња и фи нан сиј ских из вје шта ја,

ј) од лу чу је о са рад њи са ко мо ра ма у зе мљи и ино стран -
ству, као и са ме ђу на род ним ор га ни за ци ја ма и

к) оба вља и дру ге по сло ве пред ви ђе не овим за ко ном и
Ста ту том Ко мо ре.

(3) Скуп шти на ре дов но за сје да нај ма ње јед ном го ди -
шње на осно ву од лу ке Управ ног од бо ра.

(4) Управ ни од бор са зи ва ван ред ну скуп шти ну на осно -
ву пи са ног за хтје ва ве ћи не чла но ва Скуп шти не, од но сно
на осно ву пи са ног за хтје ва нај ма ње дви је хи ља де пред у -
зет ни ка са ва же ћим упи сом у ре ги стар.

Члан 49.

(1) Управ ни од бор Ко мо ре не по сред но упра вља Ко мо -
ром, пра ти из вр ша ва ње оба ве за чла но ва Ко мо ре, од лу чу је
о ко ри шће њу сред ста ва Ко мо ре, утвр ђу је при је дло ге по је -
ди нач них и оп штих ака та за Скуп шти ну, утвр ђу је при је -
длог про гра ма ра да, фи нан сиј ски план по сло ва ња и го ди -
шњи из вје штај о по сло ва њу, до но си по слов ник о свом ра -
ду и дру га оп шта ак та утвр ђе на Ста ту том и оба вља дру ге
по сло ве у скла ду са за ко ном и ста ту том.

(2) Управ ни од бор Ко мо ре има пет чла но ва, од лу чу је у
сјед ни ца ма и за свој рад од го ва ра Скуп шти ни Ко мо ре.

(3) Сјед ни це Управ ног од бо ра са зи ва пред сјед ник или
ве ћи на чла но ва Управ ног од бо ра.

(4) Ди рек тор Ко мо ре пред ста вља и за сту па Ко мо ру, од -
го во ран је за за ко ни тост ра да Ко мо ре, спро во ђе ње по слов -
не по ли ти ке, од лу ка Скуп шти не и Управ ног од бо ра, пра ти
ре а ли за ци ју про гра ма ра да и фи нан сиј ског пла на, из вје -
шта ва о по сло ва њу Ко мо ре Управ ни од бор и Скуп шти ну,
при пре ма про грам ра да и фи нан сиј ски план по сло ва ња и
го ди шњи из вје штај о по сло ва њу, до но си акт о си сте ма ти -
за ци ји рад них мје ста, има и дру га пра ва и оба ве зе утвр ђе -
не за ко ном и Ста ту том.

(5) Струч не, ад ми ни стра тив но-тех нич ке, са вје то дав не
и дру ге по сло ве Ко мо ре оба вља Струч на слу жба Ко мо ре, а
ње ним ра дом ру ко во ди ди рек тор.

Члан 50.

(1) При Ко мо ри по сто ји Суд ча сти као не за ви сни ор ган.

(2) Суд ча сти во ди по ступ ке и од лу чу је о по вре да ма по -
слов них оби ча ја, уго во ра, тр жи шних пра ви ла и дру гих
про пи са, не из вр ша ва њу оба ве за чла но ва и не по што ва њу
од лу ка ор га на Ко мо ре.

Члан 51.

(1) Ста ту том Ко мо ре, из ме ђу оста лог, уре ђу ју се:

а) за да ци и на чин њи хо вог из вр ша ва ња,

б) са став, дје ло круг ра да, на чин од лу чи ва ња, по сту пак
из бо ра и ра зр је ше ња ор га на и ти је ла Ко мо ре,

в) пра ва, оба ве зе и од го вор ност чла но ва,

г) ор га ни за ци ја ра да и јав ност ра да,

д) те ри то ри јал на ор га ни за ци ја ра да,

ђ) за да ци удру же ња, на чин над зо ра над њи хо вим ра дом
и из вје шта ва ње,

е) са рад ња са дру гим ор га ни ма и ор га ни за ци ја ма у Ре -
пу бли ци Срп ској,

ж) са рад ња са ко мо ра ма у зе мљи и ино стран ству, као и
са ме ђу на род ним ор га ни за ци ја ма,

з) по сту пак усва ја ња оп штих ака та,

и) на чин фи нан си ра ња,

ј) ор га ни за ци ја, са став, на чин из бо ра и над ле жно сти
Су да ча сти и

к) дру га пи та ња од зна ча ја за рад Ко мо ре.

(2) Ста тут Ко мо ре не мо же са др жа ва ти од ред бе ко је ни -
су у скла ду са за да ци ма Ко мо ре про пи са ним овим за ко ном
или су у про ти вр јеч но сти са дру гим про пи си ма.

(3) Ста тут Ко мо ре об ја вљу је се у “Слу жбе ном гла сни -
ку Ре пу бли ке Срп ске”.

(4) Осим Ста ту та, Ко мо ра има и дру ге оп ште ак те ко ји -
ма се уре ђу је на чин ра да струч не слу жбе, ор га ни за ци ја и си -
сте ма ти за ци ја рад них мје ста, вр сте и ви си не на кна да за по -
сле них и чла но ва ор га на Ко мо ре, услугe намијењенe чла но -
ви ма ко је се фи нан си ра ју из чла на ри не и дру га пи та ња.

(5) По сту пак на бав ке ро бе, услу га и ра до ва вр ши се у
скла ду са За ко ном о јав ним на бав ка ма.

(6) С ци љем по што ва ња на че ла јав но сти ра да Ко мо ре
оп шти ак ти из ста ва 4. овог чла на би ће јав но до ступ ни.

Члан 52.

(1) Сред ства за фи нан си ра ње Ко мо ре и ор га ни за ци о -
них је ди ни ца Ко мо ре обез бје ђу ју се из чла на ри не, при хо да
од на кна да за услу ге ко је пру жа Ко мо ра и дру гих из во ра.

(2) Скуп шти на Ко мо ре од лу ком утвр ђу је ви си ну го ди -
шње чла на ри не, на чин об ра чу на, ме ђу соб ну рас по дје лу из -
ме ђу Ко мо ре и ор га ни за ци о них је ди ни ца, ро ко ве и на чин
упла те чла на ри не, а ко ја на го ди шњем ни воу не мо же би ти
ве ћа од 24 КМ.

(3) Од лу ка Скуп шти не из ста ва 2. овог чла на об ја вљу -
је се у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

(4) Сред ства при ку пље на од на пла ће не чла на ри не ко -
ри сте се за фи нан си ра ње ра да и про грам ских за да та ка, а
ди је ле се у из но су од 30% за Ко мо ру и 70% за ор га ни за ци -
о не је ди ни це Ко мо ре.

V - НАД ЗОР

Члан 53.

(1) Над зор над спро во ђе њем од ре да ба овог за ко на и на
осно ву ње га до не се них про пи са вр ше Ми ни стар ство ин ду -
стри је, енер ге ти ке и ру дар ства и од го ва ра ју ћа ми ни стар ства
над ле жна за по је ди ну пред у зет нич ку дје лат ност, као и дру -
ги ор га ни ка да су за то овла шће ни по себ ним про пи си ма.

(2) Ин спек циј ски над зор над спро во ђе њем од ре да ба
овог за ко на и на осно ву ње га до не се них про пи са вр ши Ре -
пу блич ка упра ва за ин спек циј ске по сло ве, по сред ством
над ле жних ре пу блич ких ин спек то ра, од но сно ин спек то ри
у је ди ни ца ма ло кал не са мо у пра ве.

(3) Над зор над спро во ђе њем овог за ко на и про пи са до -
не се них на осно ву ње га вр ши и над ле жна ко му нал на по ли -
ци ја у скла ду са сво јим над ле жно сти ма.

Члан 54.

У вр ше њу ин спек циј ског над зо ра над спро во ђе њем
овог за ко на и про пи са до не се них на осно ву ње га над ле жни
ин спек тор, осим оп штих овла шће ња про пи са них За ко ном
о ин спек ци ја ма у Ре пу бли ци Срп ској, пред у зи ма мје ре и
рад ње про пи са не од го ва ра ју ћим про пи си ма ко ји ма се уре -
ђу је по је ди на пред у зет нич ка дје лат ност.

VI - КА ЗНЕ НЕ ОД РЕД БЕ

Члан 55.

(1) Нов ча ном ка зном од 1.000 КМ до 3.000 КМ ка зни ће
се за пре кр шај пред у зет ник ако:

а) оба вља до пун ско за ни ма ње су прот но од ред би чла на
15. став 2. овог за ко на,

б) оба вља до дат но за ни ма ње су прот но од ред би чла на
15. став 4. овог за ко на,

в) оба вља пред у зет нич ку дје лат ност су прот но од ред би
чла на 15. став 5. овог за ко на,

г) оба вља дје лат но сти ко је ни су на ве де не у рје ше њу о
одо бре њу оба вља ња дје лат но сти (члан 21. став 6.),

д) поч не да оба вља дје лат но сти без рје ше ња о одо бре -
њу оба вља ња дје лат но сти (члан 21. став 7.),
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ђ) поч не да оба вља дје лат но сти су прот но од ред би чла -
на 21. став 9. овог за ко на,

е) не оба вља пред у зет нич ку дје лат ност под по слов ним
име ном упи са ним у ре ги стар (члан 26. став 1.),

ж) не при ја ви про мје ну по слов ног име на (члан 26. став
8.),

з) не при ја ви оба вља ње дје лат но сти у из дво је ном про -
сто ру (члан 28. став 4.),

и) не при ја ви про мје ну по слов ног сје ди шта (члан 29.
тач ка ж.),

ј) не оба ви је сти над ле жни ор ган је ди ни це ло кал не са -
мо у пра ве у слу ча ју пре стан ка по сто ја ња усло ва за оба вља -
ње дје лат но сти (члан 29. тач ка к) и

к) за ври је ме при вре ме ног пре стан ка оба вља ња пред у -
зет нич ке дје лат но сти оба вља дје лат ност (члан 30. став 6.).

(2) За по но вље не пре кр ша је из ста ва 1. овог чла на мо -
же се пред у зет ни ку из ре ћи и мје ра за бра не оба вља ња дје -
лат но сти у тра ја њу од три мје се ца до го ди ну да на.

(3) За пре кр шај из ста ва 1. т. в), г), д), ђ) и ј) овог чла -
на ка зни ће се и по сло во ђа нов ча ном ка зном од 500 до 1.000
КМ.

Члан 56.

(1) Нов ча ном ка зном од 500 КМ до 1.500 КМ ка зни ће
се за пре кр шај пред у зет ник ако:

а) по сту па су прот но од ред би чла на 10. став 3. овог за -
ко на,

б) не ис так не по слов но име (члан 26. ст. 6. и 7.),

в) по сту пи су прот но од ред би чла на 27. став 3. овог за -
ко на,

г) не при ја ви во ђе ње по сло ва ња по сред ством по сло во -
ђе (члан 27. став 5.),

д) по сту пи су прот но од ред би чла на 28. став 3. овог за -
ко на,

ђ) у по слов ном про сто ру или за ври је ме оба вља ња дје -
лат но сти не по сје ду је рје ше ње о одо бре њу оба вља ња дје -
лат но сти (члан 29. тач ка а),

е) на вид ном мје сту не ис так не рад но ври је ме и не при -
др жа ва се про пи са ног по чет ка и за вр шет ка рад ног вре ме -
на (члан 29. тач ка в.),

ж) на вид ном мје сту не ис так не цје нов ник сво јих про -
из во да, од но сно услу га на на чин до сту пан куп ци ма, од но -
сно ко ри сни ци ма услу га и не при др жа ва се цје нов ни ка
(члан 29. тач ка г),

з) куп цу, од но сно ко ри сни ку услу га не из да ра чун о
про да тој ро би, од но сно из вр ше ним услу га ма (члан 29. тач -
ка д) и

и) не под не се за хтјев за при вре ме ни пре ста нак оба вља -
ња дје лат но сти (члан 30. став 2.).

(2) За пре кр шај из ста ва 1. т. б), в), ђ), е), ж), з) и и) овог
чла на ка зни ће се и по сло во ђа нов ча ном ка зном од 100 до
500 КМ.

VII - ПРЕ ЛА ЗНЕ И ЗА ВР ШНЕ ОД РЕД БЕ

Члан 57.

(1) Пред у зет ни ци ко ји ма је оба вља ње дје лат но сти одо -
бре но пре ма ра ни је ва же ћем за ко ну ду жни су да сво је по -
сло ва ње ускла де са од ред ба ма овог за ко на у ро ку од го ди -
ну да на од да на сту па ња на сна гу овог за ко на.

(2) Пред у зет ни ци ма ко ји не ускла де сво је по сло ва ње са
од ред ба ма овог за ко на у ро ку из ста ва 1. овог чла на над ле -
жни ор ган је ди ни це ло кал не са мо у пра ве рје ше њем ће
утвр ди ти пре ста нак оба вља ња дје лат но сти и бри са ти пред -
у зет ни ка из ре ги стра нај ка сни је у ро ку од шест мје се ци од
ис те ка ро ка из ста ва 1. овог чла на.

Члан 58.

Ко мо ра, под руч не ко мо ре и удру же ња ко ји су ра ни је
осно ва ни у скла ду са дру гим про пи си ма ду жни су да
ускла де сво ју ор га ни за ци ју и рад у ро ку од шест мје се ци
од да на сту па ња на сна гу овог за ко на.

Члан 59.

(1) Ми ни стар ће у ро ку од шест мје се ци од да на сту па -
ња на сна гу овог за ко на до ни је ти сље де ће под за кон ске ак те:

а) Пра вил ник о дје лат но сти ма ко је се сма тра ју ста рим
и умјет нич ким за на ти ма и до ма ћом ра ди но сти (члан 5.
став 4.),

б) Пра вил ник о дје лат но сти ма за чи је оба вља ње ни је
по тре бан по слов ни про стор (члан 7. став 4.),

в) Пра вил ник о дје лат но сти ма ко је се мо гу оба вља ти у
стам бе ном про сто ру (члан 7. став 5.),

г) Пра вил ник о дје лат но сти ма ко је се мо гу оба вља ти
се зон ски (члан 15. став 6.),

д) Пра вил ник о са др жа ју и об ли ку за хтје ва за оба вља -
ње, про мје не по да та ка и пре ста нак оба вља ња пред у зет нич -
ке дје лат но сти (члан 19. став 2.) и

ђ) Пра вил ник о са др жа ју и на чи ну во ђе ња ре ги стра
пред у зет ни ка (члан 35. став 3.).

(2) Ми ни стар ће у ро ку од го ди ну да на од да на сту па ња
на сна гу овог за ко на до ни је ти сље де ће под за кон ске ак те:

а) Пра вил ник о за нат ским дје лат но сти ма (члан 4. став
5.) и

б) Пра вил ник о на чи ну по ла га ња мај стор ског ис пи та
(члан 39. став 6.).

(3) Управ ни од бор Ко мо ре ће у ро ку од шест мје се ци од
да на сту па ња на сна гу овог за ко на до ни је ти пра вил ник о
во ђе њу је дин стве ног ре ги стра пред у зет ни ка из чла на 36.
став 4. овог за ко на.

Члан 60.

Сту па њем на сна гу овог за ко на пре ста је да ва жи За кон
о за нат ско-пред у зет нич кој дје лат но сти (“Слу жбе ни гла -
сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 16/02, 39/03, 97/04, 34/06 и
60/07 и 72/07 - Пре чи шће ни текст).

Члан 61.

Овај за кон об ја вљу је се у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу -
бли ке Срп ске”, а сту па на сна гу 1. ја ну а ра 2012. го ди не.

Број: 01-1704/11 Пред сјед ник
3. но вем бра 2011. го ди не На род не скупштине,
Ба ња Лу ка Мр Игор Ра до ји чић, с.р.

2043

На осно ву Аманд ма на XL тач ка 2. на Устав Ре пу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
28/94),  д о  н о  с и м

У К АЗ

О ПРО ГЛА ШЕ ЊУ ЗА КО НА О ФОНДУ И ФИНАНСИРАЊУ
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Про гла ша вам За кон о Фонду и финансирању заштите
животне средине Републике Српске, ко ји је На род на скуп -
шти на Ре пу бли ке Срп ске усво ји ла на Два на е стој сјед ни ци,
одр жа ној 3. но вем бра 2011. го ди не, а Ви је ће на ро да 14. но -
вем бра 2011. го ди не кон ста то ва ло да усво је ним За ко ном о
Фонду и финансирању заштите животне средине
Републике Српске ни је угро жен ви тал ни на ци о нал ни ин те -
рес ни јед ног кон сти ту тив ног на ро да у Ре пу бли ци Срп ској.

Број: 01-020-3045/11 Пред сјед ник
15. но вем бра 2011. го ди не Ре пу бли ке,
Ба ња Лу ка Ми ло рад До дик, с.р.

З А  КО Н

О ФОН ДУ И ФИ НАН СИ РА ЊУ ЗА ШТИ ТЕ 
ЖИ ВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ РЕ ПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ

Члан 1.

Овим за ко ном уре ђу ју се ста тус, дје лат ност, ор га ни за -
ци ја, при хо ди и на чин ко ри шће ња сред ста ва Фон да за за -
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Члан 28.

Назив члана и члан 183. бришу се.

Члан 29.

У члану 184. у ставу 2. ријечи: “одредиће се посебним
подзаконским актом који доноси Министарство” замјењу-
ју се ријечима: “прописује се актом који доноси Јавна уста-
нова ‘Воде Српске’.

Члан 30.

Послије члана 186. назив одјељка “3. Јавна предузећа у
области вода” брише се, а назив члана 187. и члан 187.
мијењају се и гласе:

“Послови и дјелатности од општег интереса
Члан 187.

Послови и дјелатности од општег интереса су: припре-
ма и спровођење одбране од поплава, уређење ријечних
корита и обала, управљање водним објектима и системима
од интереса за Републику Српску, процјена и управљање
ризиком од поплава, као и други послови који су прописа-
ни овим законом.”.

Члан 31.

У члану 202. у ставу 2. послије ријечи: “Министарству”
додају се запета и ријечи: “Јавној установи ‘Воде Српске’”.

Члан 32.

У члану 207. у ставу 3. ријечи: “мјесно надлежне Аген-
ције” замјењују се ријечима: “Јавне установе ‘Воде Срп-
ске’”.

Члан 33.

Назив члана 208. мијења се гласи:

“Сарадња са Јавном установом ‘Воде Српске’”.

У ставу 1. ријечи: “Надлежна Агенција за воде” замје-
њују се ријечима: “Јавна установа ‘Воде Српске’”.

Члан 34.

Назив члана и члан 209. бришу се.

Члан 35.

Назив члана и члан 216. мијењају се и гласе:

“Почетак рада Јавне установе ‘Воде Српске’
Члан 216.

Влада ће у року од 30 дана од дана ступања на снагу
овог закона донијети одлуку о оснивању и почетку рада
Јавне установе ‘Воде Српске’, у складу са законом којим се
уређује систем јавних служби у Републици Српској.”.

Члан 36.

Назив члана и члан 217. бришу се.

Члан 37.

Назив члана и члан 218. бришу се.

Члан 38.

Назив члана и члан 219. мијењају се и гласе:

“Статус запослених
Члан 219.

(1) Статус државних службеника и намјештеника који
су на дан ступања на снагу овог закона запослени у Аген-
цији за воде обласног ријечног слива Саве и Агенцији за
воде обласног ријечног слива Требишњице биће ријешен
на основу прописа којим се уређује радно-правни статус
државних службеника и намјештеника у републичким
органима управе.

(2) Раднике предузећа из области вода са већинским
или 100% државним капиталом, који раде на објектима
Републике Српске (црпне станице, насипи, уставе и слич-
но), а којима управља Јавна установа ‘Воде Српске’, пре -
узеће Јавна установа ‘Воде Српске’, у складу са прописи-
ма о раду.”.

Члан 39.

У члану 221. ријечи: “Агенције за воде успостављају”
замјењују се ријечима: “Јавна установа ‘Воде Српске’
успоставља.”

Члан 40.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављи-
вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 01-1919/12 Предсједник
13. децембра 2012. године Народне скупштине,
Бања Лука Мр Игор Радојичић, с.р.

2578

На основу Амандмана XL тачка 2. на Устав Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
28/94),  д о н о с и м

У К АЗ

О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНИ ЗАКОНА О
ЗАНАТСКО-ПРЕДУЗЕТНИЧКОЈ ДЈЕЛАТНОСТИ

Проглашавам Закон о измјени Закона о занатско-пред-
узетничкој дјелатности, који је Народна скупштина Репу-
блике Српске усвојила на Двадесет трећој сједници, одр-
жаној 13. децембра 2012. године, а Вијеће народа 24.
децембра 2012. године констатовало да усвојеним Законом
о измјени Закона о занатско-предузетничкој дјелатности
није угрожен витални национални интерес ни једног кон-
ститутивног народа у Републици Српској.

Број: 01-020-4103/12 Предсједник
25. децембра 2012. године Републике,
Бања Лука Милорад Додик, с.р.

З А КО Н

О ИЗМЈЕНИ ЗАКОНА О ЗАНАТСКО-ПРЕДУЗЕТНИЧКОЈ
ДЈЕЛАТНОСТИ

Члан 1.

У Закону о занатско-предузетничкој дјелатности (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, број 117/11) у члану 57.
у ставу 1. ријечи: “у року од годину дана од дана ступања
на снагу овог закона” замјењују се ријечима: “до 31.
децембра 2013. године”.

Члан 2.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављи-
вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 01-1920/12 Предсједник
13. децембра 2012. године Народне скупштине,
Бања Лука Мр Игор Радојичић, с.р.

2579

На основу Амандмана XL тачка 2. на Устав Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
28/94),  д о н о с и м

У К АЗ

О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И
ДОПУНАМА ЗАКОНА О ГАСУ

Проглашавам Закон о измјенама и допунама Закона о
гасу, који је Народна скупштина Републике Српске усвоји-
ла на Двадесет трећој сједници, одржаној 13. децембра
2012. године, а Вијеће народа 24. децембра 2012. године
констатовало да усвојеним Законом о измјенама и допуна-
ма Закона о гасу није угрожен витални национални инте-
рес ни једног конститутивног народа у Републици Српској.

Број: 01-020-4109/12 Предсједник
25. децембра 2012. године Републике,
Бања Лука Милорад Додик, с.р.
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Члан 7.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 01-1668/13 Предсједник
18. јулa 2013. године  Народне скупштине,
Бања Лука Мр Игор Радојичић, с.р.

1200
На основу Амандмана XL тачка 2. на Устав Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
28/94),  д о н о с и м

УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА ЗАКОНА О 
ПРИВАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВНИХ ЗГРАДА, ПОСЛОВНИХ 

ПРОСТОРИЈА И ГАРАЖА

Проглашавам Закон о измјенама Закона о приватиза-
цији пословних зграда, пословних просторија и гаража, 
који је Народна скупштина Републике Српске усвојила 
на Двадесет деветој сједници, одржаној 18. јула 2013. го-
дине, а Вијеће народа 29. јула 2013. године констатовало 
да усвојеним Законом о измјенама Закона о приватизацији 
пословних зграда, пословних просторија и гаража није уг-
рожен витални национални интерес ни једног конститути-
вног народа у Републици Српској.

Број: 01-020-2428/13 Предсједник
1. августа 2013. године Републике,
Бања Лука  Mилорад Додик, с.р.

З АКОН
О ИЗМЈЕНАМА ЗАКОНА О ПРИВАТИЗАЦИЈИ 

ПОСЛОВНИХ ЗГРАДА, ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРИЈА И 
ГАРАЖА

Члан 1.
У Закону о приватизацији пословних зграда, пословних 

просторија и гаража (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, бр. 98/04, 71/10 и 30/12) у члану 9. ст. 1. и 2. мијењају 
се и гласе:

“(1) О продаји некретнина закључује се уговор који се 
сачињава у облику нотарски обрађене исправе у складу са 
посебним прописом.

(2) Нотар који је спровео поступак нотарске обраде 
уговора дужан је по примјерак уговора доставити Право-
бранилаштву Републике Српске и јединици локалне само-
управе.”.

Члан 2.
У члану 10. у ставу 3. запета и ријечи: “а које гласе на 

име купца или члана његовог породичног домаћинства, 
стечених емисијом а не трговањем на Бањалучкој берзи” 
бришу се.

Члан 3.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 01-1667/13 Предсједник
18. јулa 2013. године  Народне скупштине,
Бања Лука Мр Игор Радојичић, с.р.

1201
На основу Амандмана XL тачка 2. на Устав Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
28/94),  д о н о с и м

УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И 

ДОПУНАМА ЗАКОНА О ЗАНАТСКО-ПРЕДУЗЕТНИЧКОЈ 
ДЈЕЛАТНОСТИ

Проглашавам Закон о измјенама и допунама Закона 
о занатско-предузетничкој дјелатности, који је Народна 

скупштина Републике Српске усвојила на Двадесет деветој 
сједници, одржаној 18. јула 2013. године, а Вијеће народа 
29. јула 2013. године констатовало да усвојеним Законом 
о измјенама и допунама Закона о занатско-предузетничкој 
дјелатности није угрожен витални национални интерес ни 
једног конститутивног народа у Републици Српској.

Број: 01-020-2427/13 Предсједник
1. августа 2013. године Републике,
Бања Лука  Mилорад Додик, с.р.

З АКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ЗАНАТСКО-

ПРЕДУЗЕТНИЧКОЈ ДЈЕЛАТНОСТИ

Члан 1.
У Закону о занатско-предузетничкој дјелатности (“Слу-

жбени гласник Републике Српске”, бр. 117/11 и 121/12) 
послије члана 2. додаје се нови члана 2а, који гласи:

“Члан 2а.
Поступак регистрације предузетника заснива се на сље-

дећим начелима:
а) приоритета, које подразумијева да регистрациони 

орган поступа по уредним појединачним запримљеним за-
хтјевима према редослиједу њиховог пријема,

б) једнообразности захтјева, које подразумијева да 
се регистрација предузетника спроводи на јединственом 
обрасцу у који подносилац уписује одговарајуће податке 
ради регистрације,

в) формалности, које подразумијева да регистрациони 
орган доноси акте на основу података из захтјева и прило-
жених доказа, без испитивања тачности чињеница из зах-
тјева и вјеродостојности приложених доказа,

г) јавности и доступности, које подразумијева да сва-
ко, без доказивања правног интереса, може остварити не-
посредан увид у податке уписане у регистре предузетника, 
осим ако јавност и доступност није ограничена посебним 
прописом и

д) временског настанка, које подразумијева да се пода-
ци воде у регистру према времену њиховог уписа.”.

Члан 2.
У члану 4. у ставу 6. послије ријечи: “претежну дјелат-

ност” додају се запета и ријечи: “односно претежну дјелат-
ност издвојеног пословног простора”.

Члан 3.
У члану 6. послије става 4. додаје се нови став 5, који 

гласи:
“(5) Претежна дјелатност је она дјелатност према којој 

предузетник остварује највеће учешће у укупном прихо-
ду.”.

Члан 4.
У члану 15. став 4. мијења се и гласи:
“(4) Физичко лице које је у радном односу на неким 

другим пословима, студент, корисник пензије, као и у дру-
гим случајевима када посебним прописима није другачије 
уређено, може као додатно занимање да региструје преду-
зетничку дјелатност ако запосли лице које испуњава услове 
за обављање тражене дјелатности.”.

Послије става 6. додаје се нови став 7, који гласи:
“(7) О начину обављања предузетничке дјелатности из 

ст. 1, 2, 4. и 5. овог члана физичко лице, односно преду-
зетник изјашњава се приликом подношења захтјева и не 
подноси доказ којим потврђује статус у којем се налази.”.

Члан 5.
У члану 16. у ставу 3, као и у цијелом тексту Закона, 

ријечи: “рјешења за обављање предузетничке дјелатности” 
замјењују се ријечима: “рјешење о регистрацији преду-
зетника” у одговарајућем падежу.
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У ставу 8. број: “4” замјењује се бројем: “5”.

Члан 6.
У члану 17. у ставу 1. у тачки в) ријечи: “општу здрав-

ствену способност и” бришу се, а послије ријечи “то” до-
даје се ријеч “посебним”.

У тачки д) ријечи: “осим ако природа дјелатности то не 
захтијева” замјењују се ријечима: “у складу са овим зако-
ном и посебним прописом”.

У ставу 2, као и у цијелом тексту Закона, ријечи: “рје-
шења о одобрењу обављања дјелатности” замјењују се 
ријечима: “рјешења о регистрацији предузетника” у одго-
варајућем падежу.

Члан 7.
Послије члана 18. Закона назив одјељка 3. “Одобрење 

за обављање предузетничке дјелатности” мијења се и гласи:
“3. Регистрација предузетника”.

Члан 8.
Члан 19. мијења се и гласи:
“(1) Физичко лице које намјерава да обавља предузет-

ничку дјелатност подноси непосредно, поштом или елек-
тронским путем, захтјев надлежном органу јединице ло-
калне самоуправе за послове привреде (у даљем тексту: 
регистрациони орган) на чијем подручју жели имати сје-
диште.

(2) Министар доноси правилник о садржају и облику 
захтјева за регистрацију предузетника.

(3) Уз захтјев се прилажу докази о испуњености услова 
из члана 17. т. а) и б) овог закона у оригиналу или овјере-
ним копијама.

(4) Испуњеност услова из члана 17. т. в) до д) овог за-
кона провјерава надлежни инспекцијски орган у инспек-
цијском прегледу.

(5) Ако је захтјев непотпун или садржи друге недостат-
ке, односно ако уз захтјев нису приложени потребни дока-
зи, регистрациони орган затражиће од подносиоца захтјева 
да у року од осам дана отклони недостатке.

(6) Регистрациони орган обезбиједиће доступност ин-
формација о процедури, условима и потребним документи-
ма за подношење захтјева за издавање рјешења о регистра-
цији предузетника.

(7) Физичко лице, односно предузетник који поднесе 
захтјев за регистрацију обављања предузетничке дјелат-
ности или за промјену података у пословању одговара за 
тачност датих података и приложених доказа уз захтјев.

(8) Потписивање електронског захтјева и докумената, 
као и овјера електронских докумената, врши се у складу 
са прописима којима се уређује електронски потпис и елек-
тронски документ.”.

Члан 9.
Члан 21. мијења се и гласи:
“(1) Регистрациони орган, на основу поднесеног зах-

тјева и приложених доказа у складу са овим законом, рје-
шењем одлучује о регистрацији, односно свим промјенама 
података од значаја за правни промет.

(2) Регистрациони орган дужан је да донесе рјешење о 
регистрацији предузетника, најкасније у року од два дана 
од дана достављања уредног захтјева.

(3) Рјешење о регистрацији предузетника обавезно 
садржи име и презиме, адресу и број личне карте преду-
зетника, пословно име и сједиште предузетника, шифру и 
назив претежне дјелатности и других дјелатности у складу 
са класификацијом дјелатности.

(4) Регистрациони орган у поступку издавања рјешења 
о регистрацији може на електронски начин путем Аген-
ције за посредничке, информатичке и финансијске услуге 
(у даљем тексту: Агенција) прибавити од Пореске управе 
Републике Српске јединствени идентификациони број и 
уписати у рјешење о регистрацији предузетника.

(5) Регистрациони орган обавезан је да без одгађања 
непосредно, поштом или електронским путем, достави 
рјешење о регистрацији предузетника подносиоцу захтје-
ва, Агенцији, надлежној организационој јединици Пореске 
управе Републике Српске и надлежном инспекцијском ор-
гану.

(6) Предузетник може да обавља само оне дјелатности 
које су наведене у рјешењу о регистрацији предузетника.

(7) Предузетник је дужан да почне са обављањем дје-
латности најкасније у року од 30 дана од дана достављања 
рјешења из става 1. овог члана.

(8) Испуњеност услова за обављање дјелатности про-
вјерава надлежни инспекцијски орган у року од 45 дана од 
дана достављања рјешења о регистрацији предузетника.

(9) Ако је посебним прописом, као услов за обављање 
одређене предузетничке дјелатности, предвиђено при-
бављање посебног одобрења, сагласности, дозволе или 
другог акта надлежног органа, предузетник може почети 
са обављањем дјелатности по добијању одобрења, сагла-
сности или другог акта надлежног органа.

(10) За издавање рјешења о регистрацији предузетника 
није потребно доставити доказ о посједовању сагласности 
или другог акта надлежног органа из става 9. овог члана, а 
ова чињеница провјерава се у инспекцијском прегледу.

(11) Влада, на приједлог Министарства индустрије, 
енергетике и рударства, а према класификацији дјелатно-
сти, доноси уредбу којом се прописују дјелатности које се 
могу обављати као предузетничке дјелатности, као и за које 
је након регистрације, а прије почетка обављања потребно 
посебно одобрење, сагласност, дозвола или други акт на-
длежног органа.”.

Члан 10.
У члану 23. у ставу 1. ријечи: “надлежни орган може 

издати рјешење о одобравању” замјењују се ријечима: “ре-
гистрациони орган може издати рјешење о регистрацији”.

У ставу 3. ријечи: “и приложи овјерену писану изјаву 
из члана 19. став 4. овог закона ако је посебним прописом 
предвиђено њено подношење” бришу се.

Члан 11.
У члану 25. у ставу 2, као и у цијелом тексту Закона, 

осим у чл. 13. и 45. т. а), б) и д), ријечи: “надлежном органу 
јединице локалне самоуправе” замјењују се ријечима: “ре-
гистрациони орган” у одговарајућем падежу.

У ставу 3. ријечи: “пет радних дана” замјењују се рије-
чима: “два дана”.

Став 4. брише се.

Члан 12.
У члану 26. ст. 1. и 2. мијењају се и гласе:
“(1) Предузетник обавља дјелатност под пословним 

именом.
(2) Пословно име предузетника обавезно садржи опис 

дјелатности, назив, име и презиме предузетника, ознаку 
с. п. (самостални предузетник) и мјесто сједишта, без на-
вођења адресе, а може садржавати и посебне ознаке (црте-
жи, слике и ознаке којима се ближе одређује дјелатност).”.

Послије става 9. додају се нови ст. 10. и 11, који гласе:
“(10) Предузетник може регистровати и у правном про-

мету користити скраћено пословно име које садржи назив, 
име и презиме предузетника, ознаку с. п. (самостални пре-
дузетник) и мјесто сједишта без навођења адресе.

(11) Регистрациони орган дужан је, по службеној ду-
жности, водити рачуна да у регистар не упише два иста по-
словна имена предузетника који обављају исту или сродну 
дјелатност на његовој територији.”.

Члан 13.
У члану 27. у ставу 5. послије ријечи: “који” додају се 

ријечи: “доноси рјешење о регистрацији и”.
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Члан 14.
У члану 28. у ставу 1. ријечи: “обавља регистрована 

предузетничка дјелатност” замјењују се ријечима: “оба-
вљају предузетничке дјелатности”.

Став 2. мијења се и гласи:
“(2) У једном или више издвојених пословних просто-

ра предузетник може обављати дјелатности различите од 
претежне дјелатности и других дјелатности које обавља у 
сједишту, ако испуњава услове за њихово обављање.”.

Члан 15.
У члану 30. став 2. мијења се и гласи:
“(2) Захтјев за привремени престанак обављања дјелат-

ности садржи разлоге и трајање привременог престанка, 
и подноси се регистрационом органу најкасније у року од 
осам дана прије престанка обављања дјелатности.”.

Став 5. мијења се и гласи:
“(5) За случајеве из става 4. овог члана, потребно је уз 

захтјев за привремени престанак обављања дјелатности 
приложити и одговарајуће доказе.”.

Став 8. мијења се и гласи:
“(8) Регистрациони орган о привременом престанку 

обављања дјелатности доноси рјешење о регистрацији које 
уписује у регистар.”.

Послије става 8. додају се нови ст. 9. и 10, који гласе:
“(9) Регистрациони орган, о привременом престанку 

обављања дјелатности, обавјештава органе из члана 21. 
став 5. овог закона.

(10) У случају да предузетник намјерава почети са по-
словањем прије истека периода утврђеног рјешењем о ре-
гистрацији привременог престанка обављања дјелатности, 
подноси захтјев регистрационом органу који доноси рје-
шење о окончању привременог престанка и наставку рада 
предузетника, које доставља у складу са чланом 21. став 5. 
овог закона.”.

Члан 16.
У члану 32. у ставу 1. тачка в) мијења се и гласи:
“в) ако престану да постоје природни и други услови за 

обављање дјелатности,”.
Послије става 2. додају се нови ст. 3, 4, 5, 6. и 7, који гласе:
“(3) Иницијативу за престанак обављања дјелатности 

по сили закона, уз подношење одговарајућих доказа којима 
се потврђује наступање чињеница из става 1. овог члана, 
може поднијети физичко лице или надлежни орган.

(4) Трошкове поступка доношења рјешења о престанку 
обављања дјелатности по сили закона сноси регистрациони 
орган.

(5) Регистрациони орган који има сазнања да преду-
зетник не обавља дјелатност, а у циљу утврђивања чиње-
ничног стања, може упутити писмено на адресу сједишта 
предузетника.

(6) Регистрациони орган доноси рјешење о престанку 
обављања дјелатности по сили закона и брише предузетни-
ка из регистра, ако предузетник писмено из става 5. овог 
члана не заприми, уз услов да је писмено које је требало 
бити достављено било истакнуто 15 дана на огласној табли 
регистрационог органа.

(7) У случају да је предузетник запримио писмено из 
става 5. овог члана, регистрациони орган доноси рјешење 
о престанку обављања дјелатности по сили закона и брише 
предузетника из регистра ако:

а) предузетник не одговори у року од 15 дана од дана 
достављања писмена и

б) предузетник, у року од 15 дана од дана достављања 
писмена, писаним путем обавијести регистрациони орган 
да више не обавља дјелатност.”.

Члан 17.
У члану 35. став 2. мијења се и гласи:

“(2) У регистар из става 1. овог члана обавезно се 
уписују подаци из рјешења о регистрацији, односно све 
промјене података од значаја за правни промет за које се 
издаје рјешење о регистрацији.”.

Члан 18.
Члан 36. мијења се и гласи:
“(1) Агенција води централни електронски регистар 

предузетника у Републици Српској, који обухвата податке 
из регистара предузетника који воде надлежни регистра-
циони органи, као и друге податке од значаја за праћење 
пословања предузетника.

(2) Ради провјере тачности и одржавања ажурности 
података у јединственом регистру предузетника, Агенција 
успоставља сарадњу и размјену информација и података 
са регистрационим органима, Републичком управом за ин-
спекцијске послове, Пореском управом Републике Српске, 
као и другим надлежним органима.

(3) У циљу јавности података, Агенција је обавезна 
да омогући свим заинтересованим лицима електронску 
претрагу и преглед података који су предмет регистрације, 
а у складу са посебним прописима.

(4) Агенција, уз сагласност Министарства индустрије, 
енергетике и рударства, доноси правилник којим се уређује 
размјена података и информација између надлежних ор-
гана, садржај и начин вођења централног регистра преду-
зетника, као и податке који су јавно доступни.

(5) На захтјев Министарства индустрије, енергетике и 
рударства, Републичке управе за инспекцијске послове или 
Коморе, регистрациони орган, односно Агенција, по слу-
жбеној дужности, достављају податке о предузетницима.”.

Члан 19.
У члану 39. у ставу 1. ријеч: “министар” замјењује се 

ријечју: “Комора”.
Послије става 8. додаје се нови став 9, који гласи:
“(9) Трошкове полагања мајсторског испита утврђује 

министар надлежан за одређену занатску дјелатност.”.

Члан 20.
У члану 40. послије става 3. додаје се нови став 4, који 

гласи:
“(4) Практични дио обуке могу изводити и лица са сте-

ченим мајсторским звањем у одговарајућем занимању. ”.
Досадашњи ст. (4), (5), (6), (7), (8) и (9) постају ст. (5), 

(6), (7), (8), (9) и (10).

Члан 21.
У члану 46. у ставу 1. тачка л) мијења се и гласи:
“л) води евиденцију о организационим јединицама ко-

море,”.

Члан 22.
У члану 55. послије става 3. додаје се нови став 4, који 

гласи:
“(4) Новчаном казном из става 1. овог члана казниће се 

физичко лице, односно предузетник ако:
а) у поступку регистрације пријави неистинит податак 

или достави лажни доказ у намјери да се такав податак или 
доказ употријеби као вјеродостојан (члан 19. став 7) и

б) обавља предузетничку дјелатност без рјешења о ре-
гистрацији (члан 21. став 1).”.

Члан 23.
Послије члана 57. додаје нови члан 57а, који гласи:

“Члан 57а.
Предузетници који су извршили усклађивање посло-

вања у складу са чланом 57. став 1. Закона о занатско-пре-
дузетничкој дјелатности (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 117/11 и 121/12) нису дужни да важећа рје-
шења о одобрењу обављања дјелатности усклађују са 
одредбама овог закона.”.
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Члан 24.

Послије члана 58. додаје се нови члан 58а, који гласи:

“Члан 58а.
Влада ће у року од шест мјесеци од дана ступања на 

снагу овог закона донијети Уредбу о предузетничким дје-
латностима (члан 21. став 11).”.

Члан 25.
У члану 59. у ставу 1. тачка д) мијења се и гласи:
“д) Правилник о садржају и облику захтјева за реги-

страцију предузетника (члан 19. став 2) и”.
Став 3. мијења се и гласи:
“(3) Агенција ће у року од 30 дана од дана ступања на 

снагу овог закона донијети правилник о садржају и начину 
вођења централног регистра предузетника (члан 36. став 
4).”.

Члан 26.
Овај закон објављује се у “Службеном гласнику Репу-

блике Српске”, а ступа на снагу 1. децембра 2013. године.

Број: 01-1666/13 Предсједник
18. јулa 2013. године  Народне скупштине,
Бања Лука Мр Игор Радојичић, с.р.

1202
На основу Амандмана XL тачка 2. на Устав Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
28/94),  д о н о с и м

УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА 

ЗАКОНА О УГОСТИТЕЉСТВУ

Проглашавам Закон о измјенама и допунама Закона о 
угоститељству, који је Народна скупштина Републике Срп-
ске усвојила на Двадесет деветој сједници, одржаној 18. 
јула 2013. године, а Вијеће народа 29. јула 2013. године кон-
статовало да усвојеним Законом о измјенама и допунама 
Закона о угоститељству није угрожен витални национал-
ни интерес ни једног конститутивног народа у Републици 
Српској.

Број: 01-020-2426/13 Предсједник
1. августа 2013. године Републике,
Бања Лука  Mилорад Додик, с.р.

З АКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О 

УГОСТИТЕЉСТВУ

Члан 1.
У Закону о угоститељству (“Службени гласник Ре-

публике Српске”, бр. 15/10 и 57/12) у члану 2. у тачки к) 
послије ријечи: “мјесту” брише се ријеч: “и” и додаје за-
пета.

У тачки л) послије ријечи: “храном” додаје се ријеч: 
“и”.

Послије тачке л) додаје се нова тачка љ), која гласи:
“љ) Надлежни орган - регистарски суд надлежан за 

вођење регистра пословних субјеката у Републици Срп-
ској, односно регистрациони орган надлежан за издавање 
рјешења о регистрацији предузетника”.

Члан 2.
У члану 3. став 2. мијења се и гласи:
“(2) Угоститељска дјелатност се обавља у угости-

тељским објектима за смјештај, угоститељским објектима 
за исхрану и пиће, кетеринг (catering) објектима, покрет-
ним угоститељским објектима и у осталим врстама угости-
тељских објеката у складу са овим законом.”.

Члан 3.
У члану 6. став 1. мијења се и гласи:
“(1) Угоститељска дјелатност обавља се у угости-

тељским објектима који могу бити самосталне грађевинске 
цјелине или дио већих грађевинских цјелина у којима је 
обезбијеђена њихова функционалност.”.

У ставу 4. послије ријечи: “прописима” додају се рије-
чи: “из области трговине”.

Послије става 4. додаје се нови став 4а, који гласи:
“(4а) Угоститељ у оквиру једног угоститељског објек-

та може обављати угоститељску дјелатност за више врста 
угоститељских објеката из члана 12. овог закона, уколико 
за сваку врсту испуњава услове прописане овим законом и 
прописима донесеним на основу овог закона.”.

У ставу 7. ријечи: “(у даљем тексту: надлежни орган) 
одлуком” бришу се.

Члан 4.
Члан 7. мијења се и гласи:
“(1) За почетак рада угоститељског објекта мора да буде 

обезбијеђен пословни простор, уређаји, опрема, стандарди 
и услови у погледу запослених лица у складу са овим за-
коном.

(2) Угоститељ организован као привредно друштво 
може да отпочне обављање дјелатности, да обавља дје-
латности и да мијења услове њеног обављања када се код 
регистарског суда региструје за обављање угоститељске 
дјелатности у складу са законом који уређује регистрацију 
пословних субјеката.

(3) Угоститељ организован као предузетник може да от-
почне обављање дјелатности, да обавља дјелатности и да 
мијења услове њеног обављања када од регистрационог ор-
гана добије рјешење о регистрацији предузетника у складу 
са законом који уређује обављање занатско-предузетничке 
дјелатности.

(4) Пословни простор из става 1. овог члана су про-
сторије изграђене у складу са урбанистичко-грађевинским 
прописима, а што утврђује надлежни орган рјешењем о 
употребној дозволи.

(5) Постојање рјешења о употребној дозволи није услов 
за издавање рјешења надлежног органа, али се ова чињени-
ца провјерава заједно са утврђивањем постојања услова из 
става 1. овог члана.

(6) Надлежни орган у поступку издавања рјешења из ст. 
2. и 3. овог члана не провјерава правни основ коришћења 
пословног простора.

(7) Надлежни орган дужан је да изда рјешење из ст. 
2. и 3. овог члана у року прописаном законом којим се 
уређује регистрација пословних субјеката и законом којим 
се уређује обављање занатско-предузетничке дјелатности.

(8) Против рјешења из става 3. овог члана може се изја-
вити жалба Министарству трговине и туризма (у даљем 
тексту: Министарство) у року од 15 дана од дана његовог 
достављања.

(9) Министар трговине и туризма (у даљем тексту: ми-
нистар), уз сагласност министара надлежних за послове 
здравља, просторног уређења и екологије, правилником 
прописује минимално техничке услове у погледу простора, 
уређаја и опреме угоститељских објеката и врсте угости-
тељских објеката.”.

Члан 5.
Члан 8. мијења се и гласи:
“Угоститељ је одговоран за штету проузроковану 

трећим лицима у случају неиспуњавања услова из члана 7. 
став 1. овог закона у складу са општим правилима одговор-
ности за штету прописаним законом који регулише облига-
ционе односе.”.

Члан 6.
У члану 9. ст. 1. и 2. мијењају се и гласе:
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(2) Одбор, који одлучује по жалбама у поступцима 

изрицања забране обављања дјелатности, именује Влада, у 
складу са овим законом.

(3) Одбор има седам сталних чланова и четири повре-
мена члана, које именује Влада, на период од двије године 
са могућношћу поновног именовања.

(4) Стални чланови Oдбора су представници Ми-
нистарства финансија, Министарства рада и борачко-ин-
валидске заштите, Министарства трговине и туризма, Ми-
нистарствa за просторно уређење, грађевинарство и еко-
логију, Министарства индустрије, енергетике и рударства, 
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде и 
Министарства просвјете и културе, а повремени чланови су 
представници Министарства здравља и социјалне заштите, 
Министарства породице, омладине и спорта, Министарства 
саобраћаја и веза и Министарства унутрашњих послова.

(5) Одбор одлучује у складу са законом којим се уређује 
општи управни поступак.

(6) Нацрти другостепених рјешења израђују се у окви-
ру министарстава која су ресорно надлежна за дјелатност о 
којој се одлучује у конкретном предмету.

(7) Одлуке Oдбора у поступцима забране обављања 
дјелатности су коначне и против њих се може покренути 
управни спор.

(8) Поступак, начин и услови под којима дјелује Одбор 
прописују се пословником о раду Одбора, који доноси Од-
бор.”.

Члан 8.
У члану 73. у ставу 1. ријечи: “субјекта надзора” бришу се.

Члан 9.
У члану 77. у ставу 1. послије ријечи: “прописаним” до-

дају се ријечи: “овим или”.

Члан 10.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 02/1-021-619/16 По овлашћењу предсједника
19. маја 2016. године Народне скупштине,
Бања Лука Жељка Стојичић, с.р.
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На основу Амандмана XL тачка 2. на Устав Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
28/94),  д о н о с и м

УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И 

ДОПУНАМА ЗАКОНА О ЗАНАТСКО-ПРЕДУЗЕТНИЧКОЈ 
ДЈЕЛАТНОСТИ

Проглашавам Закон о измјенама и допунама Закона 
о занатско-предузетничкој дјелатности, који је Народ-
на скупштина Републике Српске усвојила на Дванаестој 
сједници, одржаној 19. маја 2016. године, а Вијеће народа 
30. маја 2016. године констатовало да усвојеним Законом 
о измјенама и допунама Закона о занатско-предузетничкој 
дјелатности није угрожен витални национални интерес ни 
једног конститутивног народа у Републици Српској.

Број: 01-020-1782/16 Предсједник
31. маја 2016. године Републике,
Бања Лука Милорад Додик, с.р.

З АКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ЗАНАТСКО-

ПРЕДУЗЕТНИЧКОЈ ДЈЕЛАТНОСТИ

Члан 1.
У Закону о занатско-предузетничкој дјелатности (“Слу-

жбени гласник Републике Српске”, бр. 117/11, 121/12 и 

67/13) у члану 7. у ставу 2. ријечи: “за коју је потребан по-
словни простор” бришу се.

У ставу 3. ријечи: “Изузетно од става 2. овог члана, пре-
дузетник” замјењују се ријечју: “Предузетник”.

Члан 2.
У члану 17. став 1. мијења се и гласи:
“(1) Физичко лице може се регистровати за обављање 

предузетничке дјелатности ако испуњава сљедеће услове:
а) да је пунољетан,
б) да му правоснажном одлуком надлежног органа није 

изречена мјера забране обављања дјелатности коју реги-
струје,

в) да има посебну здравствену способност, ако је то 
посебним прописом утврђено за обављање одређених дје-
латности,

г) да има одговарајућу стручну спрему или да запосли 
лице са одговарајућом стручном спремом, ако је то посеб-
ним прописом утврђено за обављање одређених дјелатно-
сти,

д) да посједује опрему, односно средства рада, кадрове 
и одговарајући пословни простор, у складу са овим зако-
ном и посебним прописом и

ђ) да нема доспјелих а неизмирених пореских обавеза, 
у складу са посебним прописима.”.

Члан 3.
У члану 19. у ставу 3. послије ријечи: “копијама” додају 

се запета и ријечи: “који нису старији од 30 дана од дана 
подношења захтјева за регистрацију предузетника”.

Послије става 3. додају се нови ст. 4. и 5, који гласе:
“(4) Регистрациони орган, по службеној дужности у 

поступку регистрације оснивања предузетника, путем је-
динствене електронске апликације за регистрацију преду-
зетника, провјерава код Пореске управе Републике Српске 
испуњеност услова из члана 17. став 1. тачка ђ) овог закона.

(5) Изузетно од става 4. овог члана, у случајевима када 
се измиреност пореских обавеза не може провјерити путем 
јединствене електронске апликације, овај услов у поступку 
регистрације подносилац захтјева доказује увјерењем на-
длежне јединице Пореске управе Републике Српске, којим 
се потврђује да нема доспјелих а неизмирених пореских 
обавеза и које није старије од осам дана од дана подношења 
захтјева за регистрацију предузетника.”.

Досадашњи ст. 4, 5, 6, 7. и 8. постају ст. 6, 7, 8, 9. и 10.
Послије става 10. додају се нови ст. 11. и 12, који гласe:
“(11) Физичко лице подношењем захтјева за регистра-

цију предузетника даје сагласност за јавну објаву послов-
них података који су предмет регистрације и од значаја су 
за правни промет, осим ако јавност и доступност нису огра-
ничене посебним прописом.

(12) Ако физичко лице у захтјеву за регистрацију преду-
зетника наведе информације у вези са пословним телефо-
ном, телефаксом, електронском поштом и интернет страни-
цом сматра се да је сагласно са њиховом јавном објавом на 
централном регистру предузетника.”.

Члан 4.
Послије члана 19. додају се нови чл. 19а. и 19б, који 

гласе:

“Члан 19а.
Прије почетка пословања у форми предузетника, фи-

зичко лице обавезно је да прибави рјешење о регистрацији 
предузетника, које доноси надлежни регистрациони орган.

Члан 19б.
(1) Јединствена електронска апликација је програмско 

рјешење за регистрацију предузетника и дио је Јединстве-
ног информационог система за регистрацију пословних 
субјеката у Републици Српској.

d.solomun
Highlight
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(2) Регистрациони орган, у поступку регистрације пре-
дузетника, који обухвата оснивање, промјену података и 
престанак обављања дјелатности предузетника, користи 
јединствену електронску апликацију за унос, преглед пода-
така, докумената и израду аката, у складу са овим законом 
и прописима донесеним на основу њега.

(3) Поред података из става 2. овог члана, јединствена 
електронска апликација може садржавати и друге податке 
од значаја за пословање предузетника, у складу са овим за-
коном и прописима донесеним на основу њега.

(4) Јединствена електронска апликација омогућава по-
везивање регистрационог органа са Агенцијом за посред-
ничке, информатичке и финансијске услуге (у даљем тек-
сту: Агенција), Пореском управом Републике Српске, као и 
другим институцијама, уз претходну сагласност Министар-
ства индустрије, енергетике и рударства.

(5) Агенција и Пореска управа Републике Српске, пу-
тем јединствене електронске апликације, имају приступ 
регистру предузетника, ради прегледа података из евиден-
ције.

(6) Регистрациони орган може користити јединствену 
електронску апликацију и за прибављање, провјеру и ра-
змјену других података од значаја за поступак регистрације 
предузетника, у складу са ставом 4. овог члана.

(7) Регистрациони орган обезбјеђује и одржава рачу-
нарску опрему (рачунар, штампач и скенер) и приступ ин-
тернету, који су потребни за коришћење јединствене елек-
тронске апликације.

(8) Рачунарска опрема из става 7. овог члана је опрема 
коју регистрациони орган уобичајено користи у извршава-
њу својих редовних активности.

(9) Регистрациони орган одређује службенике који 
имају приступ јединственој електронској апликацији.

(10) Службеници из става 9. овог члана дужни су да то-
ком рада у јединственој електронској апликацији поступају 
у складу са прописима којима се уређује електронски пот-
пис и електронски документ.”.

Члан 5.
У члану 21. ст. 3. и 4. мијењају се и гласе:
“(3) Рјешење о регистрацији предузетника обавезно 

садржи:
а) предмет захтјева (оснивање или промјене података 

или престанак обављања дјелатности),
б) име и презиме, адресу и број личне карте преду-

зетника, односно број пасоша и државу издавања за стра-
ног држављанина,

в) пословно име,
г) сједиште,
д) вријеме обављања дјелатности (током цијеле године 

или сезонски),
ђ) врсту занимања (основно или допунско или додатно),
е) мјесто обављања дјелатности (пословни простор или 

стамбени простор или без простора),
ж) шифру и назив претежне дјелатности и других дје-

латности у складу са класификацијом дјелатности и
з) јединствени идентификациони број.
(4) Осим податакa из става 3. овог члана, рјешење о ре-

гистрацији предузетника може садржавати име и презиме, 
адресу и број личне карте пословође, податке о издвојеној 
јединици и друге податке од значаја за правни промет.”.

Послије става 11. додају се нови ст. 12. и 13, који гласе:
“(12) Регистрациони орган, у поступку регистрације 

предузетника, путем јединствене електронске апликације 
прибавља јединствени индентификациони број од Пореске 
управе Републике Српске, што представља регистрацију 
код пореског органа.

(13) Предузетник може обављати регистроване дјелат-
ности у спољнотрговинском пословању, у складу са пропи-
сима којима се уређује спољнотрговинска политика.”.

Члан 6.
Послије члана 21. додају се нови чл. 21а, 21б. и 21в, 

који гласе:

“Члан 21а.
(1) Регистрациони орган, у поступку регистрације пре-

дузетника, доноси акте у материјалном и електронском 
облику на обрасцу који је саставни дио јединствене елек-
тронске апликације.

(2) Акти у електронском облику обавезно садрже елек-
тронски потпис у складу са прописима којима се уређује 
електронски потпис и електронски документ.

Члан 21б.
(1) Подаци наведени у члану 21. ст. 3. и 4. овог закона 

од значаја су за правни промет и њихову промјену преду-
зетник је обавезан да региструје.

(2) Упис и промјена информација у вези са пословним 
телефоном, телефаксом, електронском поштом и интернет 
страницом предузетника не представљају пословне промје-
не.

(3) Предузетник није дужан да упис и промјену ин-
формација из става 2. овог члана у регистру предузетника 
покреће путем прописаног захтјева за регистрацију преду-
зетника и ове измјене не подлијежу плаћању таксе за посту-
пак регистрације предузетника, у складу са законом којим 
се уређују административне таксе.

Члан 21в.
(1) Aко регистрациони орган на основу рјешења посеб-

них прописа, а прегледом евиденције о предузетницима 
или на основу акта надлежног органа, установи да преду-
зетник обавља дјелатност која се може обављати искључи-
во у форми правног лица, позива предузетника да у року 
од 30 дана од дана достављања позива поднесе захтјев за 
измјену или брисање ове дјелатности.

(2) У случају да предузетник не поступи на начин из 
става 1. овог члана, регистрациони орган по службеној ду-
жности доноси рјешење, којим се брише дјелатност која се 
може обављати искључиво у форми правног лица, а преду-
зетник може наставити са обављањем других регистрова-
них дјелатности.

(3) Ако регистрациони орган, поступањем на начин 
из става 2. овог члана, брише претежну дјелатност пре-
дузетника, истим рјешењем за нову претежну дјелатност 
предузетника одређује прву сљедећу регистровану шифру 
дјелатности.”.

Члан 7.
Члан 22. мијења се и гласи:
“(1) Ако подносилац захтјева не поступи на начин и у 

року из члана 19. став 7. овог закона, регистрациони орган 
одбацује закључком захтјев за издавање рјешења о реги-
страцији предузетника.

(2) Регистрациони орган одбија рјешењем захтјев за 
издавање рјешења о регистрацији предузетника, ако:

а) подносилац захтјева тражи обављање дјелатности 
коју може обављати искључиво правно лице или

б) подносилац захтјева не испуњава услове из члана 17. 
става 1. т. а) и б) или

в) предложено пословно име изазива забуну о иденти-
тету са другим регистрованим предузетником, односно за-
буну у погледу дјелатности предузетника.

(3) У случају да није испуњен услов из члана 17. став 
1. тачка ђ), регистрациони орган о овој чињеници у писа-
ној форми обавјештава подносиоца захтјева и упућује га 
да у року од 15 дана од достављања обавјештења ријеши 
питање својих пореских обавеза код надлежне јединице 
Пореске управе Републике Српске.

(4) Ако послије истека рока из става 3. овог члана, ре-
гистрациони орган путем електронске апликације за реги-
страцију предузетника утврди да није испуњен услов из 
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члана 17. став 1. тачка ђ) овог закона, доноси рјешење о 
одбијању захтјева за регистрацију предузетника.

(5) Изузетно од става 4. овог члана, у случајевима када 
се измиреност пореских обавеза не може провјерити путем 
јединствене електронске апликације, регистрациони орган 
може од подносиоца захтјева тражити да у року од десет 
дана достави увјерење издато од надлежне јединице Поре-
ске управе Републике Српске, да нема доспјелих а неизми-
рених пореских обавеза и које није старије од осам дана.

(6) Ако на основу увјерења из става 5. овог члана про-
истиче да подносилац захтјева има доспјеле а неизмирене 
пореске обавезе, регистрациони орган доноси рјешење о 
одбијању захтјева за регистрацију предузетника.

(7) Против аката из ст. 1, 2, 4. и 6. овог члана дозвољена 
је жалба министарству надлежном за претежну дјелатност 
која је предмет регистрације или другом надлежном органу 
управе у складу са посебним прописима.”.

Члан 8.
У члану 26. став 11. мијења се и гласи:
“(11) Регистрациони орган дужан је да, по службеној 

дужности, води рачуна да у регистар не упише пословно 
име предузетника, које може изазивати забуну о пословном 
идентитету, односно забуну у погледу дјелатности са дру-
гим регистрованим предузетником.”.

Послије става 11. додаје се нови став 12, који гласи:
“(12) Регистрациони орган дужан је да у поступку ре-

гистрације предузетника унесе у рјешење о регистрацији 
све обавезне елементе пословног имена из ст. 2. и 10. овог 
члана.”.

Члан 9.
Послије члана 26. додаје се нови члан 26а, који гласи:

“Члан 26а.
(1) Ако предузетник сматра да је регистрациони орган 

поступио супротно одредби члана 26. став 11. овог закона, 
може тужбом пред надлежним окружним привредним су-
дом тражити промјену пословног имена предузетника, за 
којег сматра да чини повреду његовог пословног имена, као 
и накнаду настале штете.

(2) Тужба из става 1. овог члана може се поднијети у 
року од двије године од дана регистрације предузетника 
који је тужен.

(3) Поступак по тужби из става 1. овог члана је хитан.
(4) Пресуду којом се налаже промјена пословног имена 

предузетника који је тужен окружни привредни суд доста-
вља регистрационом органу.

(5) Предузетник коме се налаже промјена пословног 
имена дужан је да у року од 30 дана од правноснажности 
пресуде из става 4. овог члана изврши промјену пословног 
имена код надлежног регистрационог органа.”.

Члан 10.
Послије члана 26а. Закона у називу Одјељка 5, као и 

у цијелом тексту Закона ријечи: “издвојени пословни про-
стор” замјењују се ријечима: “издвојена јединица” у одго-
варајућем падежу.

Члан 11.
У члану 28. став 1. мијења се и гласи:
“(1) Предузетник може обављати дјелатност и посред-

ством издвојене јединице, која представља његов органи-
зациони дио.”.

Послије става 5. додају се нови ст. 6. и 7, који гласе:
“(6) Прије престанка обављања дјелатности у издвоје-

ној јединици, предузетник је дужан да региструје преста-
нак рада издвојене јединице.

(7) Предузетници чије пословно име садржи ознаку за 
издвојени пословни простор немају обавезу да након сту-
пања на снагу овог закона ову ознаку замјењују ознаком за 
издвојену јединицу (ИЈ).”.

Члан 12.
Члан 31. мијења се и гласи:
“(1) Предузетник престаје да обавља дјелатност одја-

вом или по сили закона.
(2) Ако предузетник престаје да обавља дјелатност по 

основу одјаве, дужан је да прије престанка рада поднесе 
захтјев за одјаву обављања дјелатности код надлежног ре-
гистрационог органа.

(3) Предузетник који осим у сједишту послује и у 
издвојеним јединицама обавезан је да изврши одјаву свих 
издвојених јединица, прије подношења захтјева за одјаву 
обављања дјелатности.

(4) Ако регистрациони орган приликом разматрања 
захтјева за одјаву обављања дјелатности утврди да преду-
зетник има издвојене јединице, у писаној форми упућује 
предузетника да у року од 15 дана од достављања оба-
вјештења изврши одјаву свих издвојених јединица.

(5) У случају да предузетник не изврши одјаву свих из-
двојених јединица у року из става 4. овог члана, регистра-
циони орган одбија захтјев за одјаву обављања дјелатности.

(6) Захтјев за одјаву обављања дјелатности подноси се 
у писаној форми прије престанка рада, код регистрационог 
органа, који доноси рјешење о престанку обављања дјелат-
ности и брише предузетника из регистра.

(7) Ако у захтјеву за одјаву није наведен датум престан-
ка обављања дјелатности, престанак се утврђује даном под-
ношења захтјева за престанак обављања дјелатности и не 
може се утврдити ретроактивно.

(8) Против рјешења о престанку обављања дјелатности, 
донесеним на основу захтјева за одјаву или по сили зако-
на, дозвољена је жалба Министарству које је надлежно за 
претежну дјелатност предузетника или другом надлежном 
органу управе у складу са посебним прописима.”.

Члан 13.
Члан 32. мијења се и гласи:
“(1) Регистрациони орган на основу сазнања и утврђе-

ног чињеничног стања доноси рјешење о престанку оба-
вљања дјелатности по сили закона и брише предузетника 
из регистра, у сљедећим случајевима:

а) смрти предузетника, ако не буде поднесен захтјев за 
наставак обављања дјелатности у року од 90 дана,

б) ако се оставински поступак не оконча у складу са 
чланом 33. став 5. овог закона,

в) ако престану да постоје природни и други услови за 
обављање дјелатности,

г) ако је предузетнику правоснажним актом изречена 
заштитна мјера забране обављања дјелатности,

д) ако предузетник не подносе захтјев у складу са чла-
ном 23. став 3. овог закона,

ђ) ако предузетник не пријави наставак рада у складу са 
чланом 30. став 7. овог закона,

е) даном ступања на издржавање казне, ако буде осуђен 
правоснажном пресудом на казну затвора дужу од шест 
мјесеци,

ж) губитком пословне способности, ако не буде подне-
сен захтјев за наставак обављања дјелатности у року од 30 
дана,

з) ако страни држављанин не достави радну дозволу у 
року из члана 20. став 2. овог закона,

и) ако предузетник има регистровану само једну дјелат-
ност која се може обављати искључиво у форми правног 
лица, а не поднесе захтјев за њену измјену у складу са чла-
ном 21в. став 1. овог закона,

ј) ако предузетник не изврши промјену пословног име-
на у року од 30 дана од дана правоснажности пресуде из 
члана 26а. став 5. овог закона и

к) ако надлежни орган утврди да је предузетнику издато 
рјешење о регистрацији на основу лажних исправа, које се 
односе на услове за обављање предузетничке дјелатности.
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(2) Осим случајева из става 1. овог члана, регистрацио-
ни орган доноси рјешење о престанку обављања дјелатно-
сти, брише предузетника из регистра и обавјештава органе 
из члана 21. став 5. овог закона и ако надлежни Суд части 
при Комори предложи да се за предузетника донесе рје-
шење о престанку обављања дјелатности.

(3) Иницијативу за престанак обављања дјелатности по 
сили закона, уз подношење одговарајућих доказа којима се 
потврђује наступање чињеница из става 1. овог члана, може 
поднијети физичко лице или надлежни орган.

(4) Трошкове поступка доношења рјешења о престанку 
обављања дјелатности по сили закона сноси регистрациони 
орган.

(5) Регистрациони орган који има сазнања да преду-
зетник не обавља дјелатност, а у циљу утврђивања чиње-
ничног стања може упутити писмено на адресу сједишта, 
односно издвојене јединице предузетника.

(6) Регистрациони орган доноси рјешење о престанку 
обављања дјелатности по сили закона и брише предузетни-
ка из регистра, ако предузетник писмено из става 5. овог 
члана не заприми, уз услов да је писмено које је требало 
бити достављено било истакнуто 15 дана на огласној табли 
регистрационог органа.

(7) У случају да је предузетник запримио писмено из 
става 5. овог члана, регистрациони орган доноси рјешење 
о престанку обављања дјелатности по сили закона и брише 
предузетника из регистра ако:

а) предузетник не одговори у року од 15 дана од дана 
достављања писмена и

б) предузетник у року од 15 дана од дана достављања 
писмена, у писаној форми, обавијести регистрациони ор-
ган да више не обавља дјелатност.

(8) У случају да предузетник, осим у сједишту послује 
и у издвојеним јединицама, регистрациони орган сједишта 
доноси рјешења којима утврђује престанак обављања дје-
латности и престанак рада издвојене јединице.

(9) Ако предузетник има једну или више издвојених 
јединица у јединици локалне самоуправе на чијем подру-
чју није његово сједиште, регистрациони орган сједишта 
предузетника тражи од регистрационог органа на чијем по-
дручју предузетник има издвојене јединице да утврди да ли 
предузетник обавља дјелатност.

(10) Регистрациони орган на чијем подручју преду-
зетник има издвојену јединицу, а нема сједиште, у са-
радњи са надлежним инспекцијским и пореским органима, 
утврђује да ли предузетник обавља дјелатност у издвојеној 
јединици.

(11) Ако предузетник не обавља дјелатност у издвојеној 
јединици, регистрациони орган на чијем подручју преду-
зетник има издвојену јединицу доноси рјешење о престан-
ку рада издвојене јединице.

(12) Регистрациони орган из става 11. овог члана до-
ставља рјешење о престанку рада издвојене јединице ре-
гистрационом органу на чијем подручју предузетник има 
сједиште.

(13) Послије запримања рјешења из става 12. овог чла-
на, регистрациони орган на чијем подручју предузетник 
има сједиште доноси рјешење о престанку обављања дје-
латности предузетника.”.

Члан 14.
Послије члана 35. додају се нови чл. 35а. и 35б, који 

гласе:

“Члан 35а.
(1) Регистар предузетника води се у електронском и пи-

саном облику.
(2) Регистрациони орган користи јединствену елек-

тронску апликацију за вођење регистра предузетника у 
електронском облику.

(3) Регистрациони орган уноси у електронској форми у 
јединствену електронску апликацију документе на основу 

којих спроводи поступак регистрације предузетника и који 
се доносе у поступку регистрације предузетника.

(4) Регистар предузетника састоји се од два дијела, и то:
а) активног дијела и
б) пасивног дијела.
(5) У активном дијелу регистра предузетника, преду-

зетници могу имати сљедећи статус:
а) активан - обавља дјелатност,
б) привремено одјављен - у одређеном периоду не оба-

вља дјелатност,
в) одјављен - утврђен престанак обављања дјелатности и
г) у припреми - одређен период за почетак обављања 

дјелатности.
(6) Предузетници који имају статус - одјављен уносе се 

у пасивни дио регистра послије истека календарске године 
у којој им је утврђен престанак обављања дјелатности.

(7) Предузетницима који послују сматрају се предузет-
ници који се налазе у активном дијелу регистра и имају ста-
тус - активан и привремено одјављен.

(8) Регистрациони орган повезује се путем јединствене 
електронске апликације са централним регистром преду-
зетника.

(9) Регистрациони орган, по захтјеву странке, издаје 
извод или увјерење или потврду о подацима из регистра 
предузетника.

(10) Извод је овјерена исправа која се издаје на захтјев 
заинтересоване странке на прописан начин и садржи акту-
елне податке из регистра предузетника.

(11) Увјерење је овјерена исправа која се издаје на зах-
тјев заинтересоване странке на прописан начин и садржи 
податак или податке који су престали да важе.

(12) Потврда је овјерена исправа која се издаје на зах-
тјев заинтересоване странке и у којој се наводи појединач-
ни активни податак.

(13) Начин коришћења и приступа регистру преду-
зетника у електронском облику, обрасце аката који се до-
носе у поступку регистрације и приликом издавања извода, 
увјерења или потврде, као и утврђивање обима података 
о предузетницима који су јавно доступни детаљније се 
уређују у пропису из члана 35. став 3. овог закона.

Члан 35б.
(1) Регистар предузетника у електронском облику оба-

везно садржи податке о предузетницима који су извршили 
усклађивање са одредбама Закона, и који су:

а) на дан 1. јануара 2015. године имали статус - активан 
или привремено одјављен или статус - у припреми и

б) послије 1. јануара 2015. године стекли статус - акти-
ван или привремено одјављен или статус - у припреми или 
одјављен.

(2) Регистрациони орган дужан је да:
а) у року од 60 дана од дана ступања на снагу овог зако-

на унесе у регистар предузетника податке из става 1. овог 
члана и

б) у року од годину дана од ступања на снагу овог за-
кона скенира сва рјешења за предузетнике из става 1. овог 
члана и унесе их у регистар предузетника.

(3) Рјешења из става 2. тачка б) овог члана обухватају 
све акте донесене у поступку регистрације предузетника, 
од тренутка њиховог оснивања закључно са посљедњом 
промјеном података.

(4) Изузетно од става 1. овог члана, регистрациони ор-
ган може у регистар предузетника унијети и податке о пре-
дузетницима који су прије 1. јануара 2015. године имали 
статус - одјављен, уз услов да су прије престанка обављања 
дјелатности извршили усклађивање са одредбама Закона.

(5) У случају из става 4. овог члана, регистрациони 
орган обавезан је да скенира рјешење на основу којег је 
предузетник отпочео са обављањем дјелатности и рјешење 



3.6.2016. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 44 21
о престанку обављања дјелатности и унесе га у регистар 
предузетника.”.

Члан 15.
Члан 36. мијења се и гласи:
“(1) Агенција води централни регистар предузетника 

у Републици Српској, који обухвата податке из регистара 
предузетника који воде надлежни регистрациони органи, 
као и друге податке од значаја за праћење пословања пре-
дузетника.

(2) Централни регистар предузетника је дио Регистра 
пословних субјеката Републике Српске.

(3) Агенција у потпуности располаже свим подацима 
унесеним у централни регистар предузетника, а регистра-
циони орган у потпуности располаже подацима које уноси 
у поступку регистрације предузетника у јединствену елек-
тронску апликацију.

(4) Агенција, уз сагласност Министарства индустрије, 
енергетике и рударства, доноси правилник којим се уређује 
чување, преузимање и размјена података и информација 
између надлежних органа, структура полугодишњих и 
годишњих података о предузетницима која се објављује, 
садржај и начин вођења централног регистра предузетни-
ка, као и начин претраге, прегледа и преузимања података у 
електронској форми који су јавно доступни.

(5) У циљу јавности података, Агенција на својој ин-
тернет страници омогућава свим заинтересованим лицима 
претрагу и преглед података који су предмет регистраци-
је, а у складу са овим законом и прописима донесеним на 
основу њега.

(6) Министарство индустрије, енергетике и рударства 
има приступ централном регистру предузетника.

(7) На захтјев Републичке управе за инспекцијске 
послове или Коморе, регистрациони орган, односно Аген-
ција, по службеној дужности, достављају податке о преду-
зетницима.

(8) Агенција је дужна да на својој интернет страници 
објављује збирне полугодишње и годишње податке о пре-
дузетницима у Републици Српској.

(9) По захтјеву заинтересоване странке, Агенција издаје 
извод из централног регистра предузетника.”.

Члан 16.
У члану 53. у ставу 2. послије ријечи: “самоуправе” 

додају се ријечи: “као и инспектори Пореске управе Репу-
блике Српске и инспектори Републичке управе за игре на 
срећу, у складу са својим надлежностима”.

Члан 17.
У члану 55. у ставу 1. послије тачке з) додаје се нова 

тачка и), која гласи:
“и) престане са обављањем дјелатности у издвојеној 

јединици, без регистрације престанка рада издвојене једи-
нице (члан 28. став 6),”.

Досадашње т. и), ј) и к) постају т. ј), к) и л).
У тачки ј), која постаје тачка к), ријеч: “и” замјењује се 

запетом, а у тачки к), која постаје тачка л), послије ријечи: 
“(члан 30. став 6.)” додаје се ријеч: “и” и нова тачка љ), која 
гласи:

“љ) престане са обављањем дјелатности без одјаве код 
надлежног регистрационог органа (члан 31. став 2)”.

У ставу 4. у тачки а) број: “7” замјењује се бројем: “9”.
У тачки б) ријечи у загради: “члан 21. став 1” замјењују 

се ријечима: “члан 19а”.
Послије става 4. додаје се нови став 5, који гласи:
“(5) Новчаном казном од 200 КМ казниће се преду-

зетник ако не уплати годишњи износ чланарине Комори 
(члан 52. став 2).”.

Члан 18.
Послије члана 55. додаје се нови члан 55а, који гласи:

“Члан 55а.
(1) Новчаном казном од 2.000 КМ до 6.000 КМ казниће 

се за прекршај регистрациони орган ако:
а) у поступку регистрације предузетника не користи је-

динствену електронску апликацију (члан 19б. став 2),
б) у поступку регистрације предузетника не унесе у 

рјешење о регистрацији све обавезне елементе пословног 
имена (члан 26. став 12),

в) не унесе у електронској форми у јединствену елек-
тронску апликацију документе на основу којих спроводи 
поступак регистрације предузетника и које доносе у по-
ступку регистрације предузетника (члан 35а. став 3),

г) у року од 60 дана од дана ступања на снагу овог за-
кона не унесе у регистар предузетника податке о предузет-
ницима који су на дан 1. јануара 2015. године имали статус 
- активан или привремено одјављен или у припреми, од-
носно послије овог дана стекли статус - активан или при-
времено одјављен или у припреми или одјављен (члан 35б. 
став 2. тачка а]) и

д) у року од годину дана од ступања на снагу овог зако-
на не скенира сва рјешења за предузетнике који су на дан 
1. јануара 2015. године имали статус - активан или привре-
мено одјављен или у припреми, односно послије овог дана 
стекли статус - активан или привремено одјављен или у 
припреми или одјављен (члан 35б. став 2. тачка б]).

(2) Новчаном казном од 500 КМ до 1.500 КМ за прекр-
шај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у 
регистрационом органу.

(3) Новчаном казном од 500 КМ до 1.500 КМ казниће 
се службеник регистрационог органа који током рада у је-
динственој електронској апликацији не поступа у складу са 
прописима којима се уређује електронски потпис и елек-
тронски документ (члан 19б. став 10).”.

Члан 19.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”, осим 
одредбе члана 4. Закона, која се односи на члан 19б. Закона, 
а која ступа на снагу 1. јула 2016. године.
Број: 02/1-021-620/16 По овлашћењу предсједника
19. маја 2016. године Народне скупштине,
Бања Лука Жељка Стојичић, с.р.

806
На основу Амандмана XL тачка 2. на Устав Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
28/94),  д о н о с и м

УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНАМА 

ЗАКОНА О СИСТЕМУ ЈАВНИХ СЛУЖБИ

Проглашавам Закон о измјени и допунама Закона о си-
стему јавних служби, који је Народна скупштина Републи-
ке Српске усвојила на Дванаестој сједници, одржаној 19. 
маја 2016. године, а Вијеће народа 30. маја 2016. године 
констатовало да усвојеним Законом о измјени и допунама 
Закона о систему јавних служби није угрожен витални на-
ционални интерес ни једног конститутивног народа у Репу-
блици Српској.

Број: 01-020-1783/16 Предсједник
31. маја 2016. године Републике,
Бања Лука Милорад Додик, с.р.

З АКОН
О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНАМА ЗАКОНА О СИСТЕМУ 

ЈАВНИХ СЛУЖБИ

Члан 1.
У Закону о систему јавних служби (“Службени гласник 

Републике Српске”, бр. 68/07 и 109/12) у члану 3. у ставу 
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Послије става 1. додаје се нови став 2, који гласи:
“(2) У случају кад надлежни инспектор нареди рушење 

објекта или његовог дијела или кад забрани даље извођење 
радова и грађење објекта у складу са ставом 1. овог члана, 
инспектор, ради забране приступа, то градилиште, објекат 
или дио објекта на који се мјера односи, обиљежава одгова-
рајућом траком инспекције и службеним знаком.”.

Члан 23.
У члану 177. испред ријечи: “Новчаном” додаје се број 

1 у обостраној загради.
Тачка ж) мијења се и гласи:
“ж) изда локацијске услове, грађевинску дозволу, упо-

требну дозволу, односно дозволу за уклањање објекта или 
његовог дијела супротно одредбама члана 5б, члана 59. 
став 1, члана 75, члана 131. став 2, чл. 145. и 149. овог зако-
на и прописима донесеним на основу овог закона,”.

Послије става 1. додаје се нови став 2, који гласи:
“(2) Новчаном казном од 500 КМ до 1.500 КМ казниће 

се за прекршај одговорно лице у надлежном органу управе, 
јавном, комуналном предузећу или другом носиоцу јавних 
овлашћења уколико, у складу са чланом 5б. овог закона, не 
доставе тражене доказе у прописаном року или их не до-
ставе у прописаној форми.”.

Члан 24.
У члану 180. у ставу 1. у тачки в) послије ријечи: “овог 

закона” и запете додају се ријечи: “односно уколико заврш-
ни извјештај о контроли укупне техничке документације не 
садржи мишљење ревидента у складу са чланом 114а. овог 
закона”.

Члан 25.
У члану 185. у ставу 1. послије ријечи: “члана 124. став 

3. овог закона” запета и ријечи: “осим ако је ријеч о објек-
тима из члана 153. став 7. овог закона” бришу се.

Члан 26.
Послије члана 188. додаје се нови члан 188а, који гласи:

“Члан 188а.
(1) Новчаном казном од 3.000 КМ до 10.000 КМ казниће 

се за прекршај правно лице које је добило лиценцу у складу 
са одредбама овог закона, а које, у року прописаном чланом 
121. став 1. овог закона, не обавијести Министарство о сва-
кој промјени услова за лиценцу.

(2) Новчаном казном од 100 КМ до 500 КМ казниће се 
за прекршај из става 1. овог члана и одговорно лице у прав-
ном лицу.”.

Члан 27.
У члану 189. став 3. мијења се и гласи:
“(3) Документи просторног уређења којима је у врије-

ме ступања на снагу овог закона истекао плански период 
примјењују се до доношења нових докумената просторног 
уређења према одредбама овог закона, у дијелу у коме нису 
у супротности са документима просторног уређења вишег 
реда који су у примјени.”.

Члан 28.
Послије члана 193. додаје се нови члан 193а, који гласи:

“Члан 193а.
Лиценце за ревизију техничке документације које су 

физичким лицима издате у поступку ревизије из члана 193. 
овог закона и лиценце за ревизију техничке документације 
које су у складу са овим законом у редовном поступку изда-
те физичким лицима, остају на снази.”.

Члан 29.
У члану 194. у ставу 1. додаје се нова тачка а), која гласи:
“а) пропис из члана 5в. овог закона,”.
Досадашње т. а), б) и в) постају т. б), в) и г).

У ставу 5. послије тачке б) додајe се новa тaчка в), која 
гласи:

“в) правилник из члана 91. став 8. овог закона,”.
Досадашње т. в) и г) постају т. г) и д).
Послије става 7. додаје се нови став 8, који гласи:
“(8) Фонд ће у року од шест мјесеци од дана ступања на 

снагу овог закона донијети правилник из члана 90а. став 4. 
овог закона.”.

Члан 30.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 02/1-021-924/19 Предсједник
27. септембра 2019. године Народне скупштине,
Бањалука Недељко Чубриловић, с.р.

1633
На основу Амандмана XL тачка 2. на Устав Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
28/94),  д о н о с и м

УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И 

ДОПУНАМА ЗАКОНА О ЗАНАТСКО-ПРЕДУЗЕТНИЧКОЈ 
ДЈЕЛАТНОСТИ

Проглашавам Закон о измјенама и допунама Закона 
о занатско-предузетничкој дјелатности, који је Народна 
скупштина Републике Српске усвојила на Шестој редовној 
сједници, одржаној 27. септембра 2019. године, а Вијеће 
народа 7. октобра 2019. године констатовало да усвојеним 
Законом о измјенама и допунама Закона о занатско-преду-
зетничкој дјелатности није угрожен витални национални ин-
терес ни једног конститутивног народа у Републици Српској.
Број: 01-020-3933/19 Предсједник
8. октобра 2019. године Републике,
Бањалука Жељка Цвијановић, с.р.

З АКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ЗАНАТСКО-

ПРЕДУЗЕТНИЧКОЈ ДЈЕЛАТНОСТИ

Члан 1.
У Закону о занатско-предузетничкој дјелатности (“Слу-

жбени гласник Републике Српске”, бр. 117/11, 121/12, 67/13 
и 44/16) у члану 4. у ставу 5. ријеч: “индустрију” замјењује 
се ријечју: “привреду”.

Члан 2.
У члану 15. послије става 7. додају се нови ст. 8. и 9, 

који гласе:
“(8) У току пословања предузетника, регистрациони 

орган по службеној дужности електронским путем од По-
реске управе Републике Српске прибавља, у форми извје-
штаја, информације и чињенице о испуњености услова у 
вези са начином обављања предузетничке дјелатности из 
ст. 1, 2. и 4. овог члана, и то:

а) да се предузетник регистрован у виду основног зани-
мања лично пријавио у Јединствени систем регистрације, 
контроле и наплате доприноса,

б) да је предузетник регистрован у виду допунског за-
нимања запослен код другог послодавца са пуним радним 
временом и да тај предузетник не запошљава раднике и

в) да је предузетник регистрован у виду додатног зани-
мања пријавио радника у Јединствени систем регистрације, 
контроле и наплате доприноса.

(9) Ако се утврди да предузетник не испуњава услове 
из ст. 1, 2. и 4. овог члана, регистрациони орган писаним 
путем обавјештава надлежни инспекцијски орган ради пре-
дузимања даљих радњи.”.

d.solomun
Highlight
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Члан 3.
Члан 17. мијења се и гласи:
“(1) Физичко лице може се регистровати за пословање у 

форми предузетника ако испуњава сљедеће опште услове:
а) да је пунољетан и да има идентификациони документ 

са сликом, личну карту за држављанина Републике Српске, 
односно БиХ и путну исправу за страног држављанина,

б) да му правоснажном одлуком надлежног органа није 
изречена мјера забране обављања дјелатности коју реги-
струје,

в) да нема доспјелих а неизмирених пореских обавеза у 
складу са посебним прописима и

г) да нема неплаћених новчаних казни, трошкова при-
нудне наплате и трошкова поступка за учињени прекршај 
из области економског и финансијског пословања.

(2) Регистрациони орган, путем јединствене електрон-
ске апликације, провјерава испуњеност општих услова за 
подносиоца захтјева, и то:

а) услова из става 1. т. а), б) и г) овог члана у евиден-
цијама јединствених матичних бројева, пребивалишта и бо-
равишта, личних карата и регистра новчаних казни путем 
Министарства унутрашњих послова и

б) услова из става 1. тачка в) овог члана у евиденцијама 
пореских обвезника које се воде код Пореске управе Репу-
блике Српске.

(3) Прије почетка и током пословања, предузетник је 
обавезан испунити и сљедеће посебне услове, и то:

а) да има посебну здравствену способност, ако је то по-
себним прописом утврђено за обављање одређених дјелат-
ности,

б) да има одговарајућу стручну спрему или да запосли 
лице са одговарајућом стручном спремом, ако је то посебним 
прописом утврђено за обављање одређених дјелатности и

в) да посједује опрему, односно средства рада, кадро-
ве и одговарајући пословни простор, у складу са посебним 
прописом.

(4) У поступку регистрације, регистрациони орган не 
провјерава испуњеност посебних услова из става 3. овог 
члана, осим ако материјални пропис, којим се уређује оба-
вљање одређене дјелатности не утврђује обавезу за њихово 
испитивање.

(5) Надлежни инспекцијски орган, у инспекцијском 
прегледу, провјерава испуњеност посебних услова из става 
3. овог члана.

(6) Против одлука инспекцијског органа у вези са по-
себним условима из става 3. овог члана може се изјавити 
жалба надлежном министарству или другом органу управе 
у чијем дјелокругу послова су услови из посебног прописа 
који су били предмет инспекцијског надзора.”.

Члан 4.
У члану 18. у ставу 2. ријечи: “став 1. тачка д)” за-

мјењују се ријечима: “став 3. тачка в)”.

Члан 5.
Члан 19. мијења се и гласи:
“(1) Физичко лице које намјерава да обавља предузет-

ничку дјелатност подноси непосредно, поштом или елек-
тронским путем, захтјев надлежном органу јединице ло-
калне самоуправе за послове привреде (у даљем тексту: 
регистрациони орган) на чијем подручју намјерава да има 
сједиште.

(2) Министар доноси правилник о садржају и облику 
захтјева за регистрацију предузетника.

(3) Уз захтјев за регистрацију, који се подноси путем 
поште, доставља се копија личне карте за држављанина 
Републике Српске, односно БиХ и овјерена копија путне 
исправе за страног држављанина.

(4) Када се захтјев за регистрацију непосредно предаје 
на писарници, подносилац захтјева даје на увид службе-

нику органа јединице локалне самоуправе личну карту, 
односно путну исправу када је подносилац страни држа-
вљанин, која се фотокопира и скенира и уноси у регистар 
предузетника у писаном и електронском облику.

(5) Изузетно од ст. 3. и 4. овог члана, у случајевима када 
се испуњеност услова из члана 17. став 1. т. а), б) и г) овог 
закона не може провјерити путем јединствене електронске 
апликације код Министарства унутрашњих послова, под-
носилац захтјева доставља доказе, који нису старији од 30 
дана од дана подношења захтјева за регистрацију преду-
зетника, и то:

а) овјерену копију личне карте, односно путне исправе 
за страног држављанина,

б) увјерење надлежног суда да није изречена заштитна 
мјера забране обављања дјелатности и

в) увјерење надлежног суда да нема неплаћених новча-
них казни и трошкова принудне наплате за учињени прекр-
шај из области економског и финансијског пословања.

(6) У случајевима када се измиреност пореских обавеза не 
може провјерити путем јединствене електронске апликације, 
овај услов у поступку регистрације подносилац захтјева дока-
зује увјерењем надлежне јединице Пореске управе Републике 
Српске, којим се потврђује да нема доспјелих а неизмирених 
пореских обавеза и које није старије од осам дана од дана под-
ношења захтјева за регистрацију предузетника.

(7) Ако је захтјев непотпун или садржи друге недостат-
ке, односно ако уз захтјев нису приложени потребни дока-
зи, регистрациони орган затражиће од подносиоца захтјева 
да у року од осам дана отклони недостатке.

(8) Регистрациони орган обезбиједиће доступност ин-
формација о процедури, условима и потребним документи-
ма за подношење захтјева за издавање рјешења о регистра-
цији предузетника.

(9) Физичко лице, односно предузетник који поднесе 
захтјев за регистрацију обављања предузетничке дјелатно-
сти или за промјену података у пословању, одговара за тач-
ност датих података и приложених доказа уз захтјев.

(10) Потписивање електронског захтјева и докумената, 
као и овјера електронских докумената врши се у складу са 
прописима којима се уређује електронски потпис и елек-
тронски документ.

(11) Физичко лице подношењем захтјева за регистраци-
ју предузетника даје сагласност за јавну објаву пословних 
података који су предмет регистрације и од значаја су за 
правни промет, осим ако јавност и доступност није ограни-
чена посебним прописом.

(12) Ако физичко лице у захтјеву за регистрацију преду-
зетника наведе информације у вези са пословним телефо-
ном, телефаксом, електронском поштом и интернет страни-
цом, сматра се да је сагласно са њиховом јавном објавом на 
централном регистру предузетника.

(13) Физичко лице, односно предузетник, може у захтје-
ву за регистрацију оснивања или промјене података затра-
жити од регистрационог органа одлучивање о предмету 
захтјева на одређени радни дан, који је у периоду од шест 
мјесеци од дана достављања захтјева за регистрацију.

(14) Физичко лице, односно предузетник, може послије 
достављања захтјева за регистрацију оснивања или промје-
не података или престанка обављања дјелатности да 
измијени или одустане од поднесеног захтјева.”.

Члан 6.
У члану 19б. у ставу 4, као и у цијелом тексту Закона, 

ријечи: “Министарства индустрије, енергетике и рудар-
ства” замјењују се ријечима: “Министарства привреде и 
предузетништва”, у одговарајућем падежу.

Послије става 10. додаје се нови став 11, који гласи:
“(11) Изузетно од става 2. овог члана, регистрациони 

орган не користи јединствену електронску апликацију у 
поступцима регистрације престанка обављања дјелатности 
предузетника који нису ускладили своје пословање и нису 
унесени у регистар предузетника у електронском облику.”.
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Члан 7.

Послије члана 19б. додаје се нови члан 19в, који гласи:

“Члан 19в.
(1) Захтјев за регистрацију електронским путем подно-

си се преко јединствене електронске апликације.
(2) Захтјев за регистрацију електронским путем садржи 

све податке, као и захтјев за регистрацију предузетника у 
писаном облику.

(3) Подносилац захтјева за регистрацију електронским 
путем обавезан је да попуни све податке у обрасцу захтјева 
који су потребни за предмет регистрације.

(4) За спровођење поступка регистрације електронским 
путем, подносилац захтјева обавезан је да испуњава сље-
деће услове:

а) да посједује метод аутентикације и електронског пот-
писивања, у складу са законом којим се уређује регистра-
ција пословних субјеката и

б) да има креиран кориснички налог у јединственој 
електронској апликацији.

(5) Кориснички налог је скуп података, који успоставља 
подносилац захтјева приликом регистрације својих подата-
ка у јединственој електронској апликацији.

(6) Путем корисничког налога обавља се:
а) провјера и резервација пословног имена,
б) идентификација сваког појединачног подносиоца 

захтјева,
в) испуњавање и достава захтјева за регистрацију пре-

дузетника (оснивање, промјене података и престанак оба-
вљања дјелатности),

г) размјена података и информација са органима који 
учествују у поступку регистрације,

д) отпремање и пријем електронских докумената у по-
ступку регистрације, са евидентирањем времена њихове 
отпреме и пријема,

ђ) електронско плаћање таксе за поступак регистрације 
и издавање извода, потврда и увјерења из регистра преду-
зетника и

е) друге радње у поступку регистрације предузетника у 
складу са овим законом и другим прописима.

(7) У случају да не посједује метод аутентикације, под-
носилац захтјева може испунити, преузети и одштампати 
образац захтјева за регистрацију у електронском облику, 
који непосредно или поштом доставља регистрационом ор-
гану на одлучивање.

(8) Уз захтјев за регистрацију електронским путем не 
подносе се докази о испуњености услова из члана 17. став 
1. овог закона.

(9) Изузетно од става 8. овог члана, уз захтјев за реги-
страцију електронским путем, страни држављанин обаве-
зан је да поднесе овјерену копију путне исправе у форми 
електронског документа.

(10) За регистрацију разреда дјелатности, који захтије-
ва претходно посебно одобрење, сагласност, дозволу или 
други акт надлежног органа, потребно је, уз захтјев за реги-
страцију електронским путем, поднијети и акт надлежног 
органа у форми електронског документа.

(11) Подношење акта из става 10. овог члана у форми 
електронског документа није потребно, ако регистрацио-
ни орган може електронским путем, код надлежног орга-
на, провјерити околност издавања посебног одобрења, као 
вида претходне сагласности, за регистрацију одређеног ра-
зреда дјелатности.

(12) У случају када је у поступку регистрације преду-
зетника потребно приложити и одговарајући доказ, којим се 
потврђују одређени подаци, електронска регистрација се не 
спроводи, ако се уз захтјев за регистрацију електронским пу-
тем овај доказ не поднесе у форми електронског документа.

(13) Приликом поступка електронске регистрације преду-
зетника, такса за регистрацију плаћа се електронским путем.

(14) Ако је захтјев за регистрацију електронским путем 
поднесен радним даном до 13.00 часова, као вријеме доста-
вљања захтјева код регистрационог органа сматра се дан 
подношења захтјева.

(15) У случају да је захтјев за регистрацију електрон-
ским путем поднесен у нерадни дан или радним даном 
послије 13.00 часова, као вријеме достављања захтјева код 
регистрационог органа сматра се наредни радни дан.

(16) Вријеме отпреме и пријема електронских докуме-
ната у оквиру јединствене електронске апликације мјери се 
и биљежи у складу са временом системског часовника и 
обавезно се видно назначава подносиоцу захтјева у њего-
вом корисничком налогу.

(17) Форма електронског документа подразумијева 
сљедеће могућности, и то:

а) да је надлежни орган донио акт у електронском обли-
ку у складу са прописима којима се уређује електронски 
потпис и електронски документ или

б) да надлежни орган или јавна служба својим елек-
тронским потписом овјери скенирани акт надлежног орга-
на у материјалном облику, уз обавезно упоређивање ске-
нираног акта са изворним актом у материјалном облику.”.

Члан 8.
Члан 20. мијења се и гласи:
“(1) На захтјев страног држављанина, регистрациони 

орган доноси рјешење о регистрацији предузетника, ако 
испуњава услове утврђене у члану 17. став 1. овог закона, а 
може почети са пословањем након издавања акта о одобре-
ном привременом или сталном боравку у БиХ.

(2) Страни држављанин обавезан је да достави овје-
рену копију акта о одобреном привременом или сталном 
боравку из става 1. овог члана у року од 70 дана од дана 
издавања рјешења о регистрацији предузетника.

(3) Изузетно од ст. 1. и 2. овог члана, страни државља-
нин нема обавезу достављања акта о одобреном привреме-
ном или сталном боравку и његово пословање може почети 
одмах након доношења рјешења о регистрацији преду-
зетника, ако су испуњени сљедећи услови:

а) да се страни држављанин региструје као предузетник 
у виду додатног занимања и

б) да страни држављанин неће личним радом обављати 
дјелатности у оквиру свог пословања.”.

Члан 9.
Члан 21. мијења се и гласи:
“(1) На основу поднесеног захтјева, уз који се по прави-

лу не прилажу докази, осим приликом заједничког начина 
обављања дјелатности и у случајевима када материјални 
закони уређују подношење посебног документа, као услова 
за спровођење поступка регистрације предузетника, реги-
страциони орган обавља сљедеће:

а) формалну контролу садржине захтјева, што подразу-
мијева:

1. провјеру да је захтјев за регистрацију предузетника 
поднесен на прописаном обрасцу и потписан од подносиоца,

2. провјеру да су уз захтјев за регистрацију предузетни-
ка поднесени:

- документи о испуњености услова из члана 17. став 1. 
овог закона, ако се испуњеност ових услова не може про-
вјерити путем јединствене електронске апликације,

- уговор из члана 16. став 2. овог закона - приликом 
заједничког обављања дјелатности,

- посебан документ, ако материјални закон прописује 
достављање овог докумената као услова за поступак реги-
страције предузетника;

б) материјалну провјеру испуњености услова, и то:
1. приликом оснивања - услове из члана 17. став 1. овог 

закона, предложене разреде дјелатности, пословно име и да 
је назив адресе сједишта у складу са одлуком о утврђивању 
назива улица на подручју регистрационог органа,
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2. приликом промјене података, сљедеће услове:
- из члана 17. став 1. т. а), б) и г) овог закона, као и пре-

дложене разреде дјелатности, пословно име и назив адресе 
сједишта или издвојене јединице, ако су предмет промјене,

- из члана 17. став 1. овог закона, приликом промјене 
начина пословања из самосталног обављања дјелатности 
у заједничко обављање дјелатности за лице које приступа 
пословању и

в) приликом престанка обављања дјелатности - услове 
из члана 17. став 1. тачка а) овог закона.

(2) Регистрациони орган обавезан је да донесе рјешење 
о регистрацији предузетника, најкасније у року од два дана 
од дана достављања уредног захтјева.

(3) Рјешење о регистрацији предузетника обавезно 
садржи:

а) предмет захтјева (оснивање или промјене података 
или престанак обављања дјелатности),

б) име и презиме, адресу и број личне карте преду-
зетника, односно број пасоша и државу издавања за стра-
ног држављанина,

в) пословно име,
г) сједиште,
д) вријеме обављања дјелатности (током цијеле године 

или сезонски),
ђ) врсту занимања (основно или допунско или додатно),
е) мјесто обављања дјелатности (пословни простор или 

стамбени простор или без простора),
ж) шифру и назив претежне дјелатности и других дје-

латности у складу са класификацијом дјелатности и
з) јединствени идентификациони број.
(4) Осим податакa из става 3. овог члана, рјешење о ре-

гистрацији предузетника може садржавати име и презиме, 
адресу и број личне карте пословође, податке о издвојеној 
јединици и друге податке од значаја за правни промет.

(5) Регистрациони орган обавезан је да без одгађања, 
непосредно, поштом или електронским путем, достави 
рјешење о регистрацији предузетника подносиоцу захтје-
ва, Агенцији, надлежној организационој јединици Пореске 
управе Републике Српске и надлежном инспекцијском ор-
гану.

(6) Предузетник може да обавља само оне дјелатности 
које су наведене у рјешењу о регистрацији предузетника.

(7) Предузетник је обавезан да почне са обављањем дје-
латности најкасније у року од 30 дана од дана достављања 
рјешења из става 1. овог члана, осим страних држављана на 
које се односи рок из члана 20. став 2. овог закона.

(8) Испуњеност услова за обављање дјелатности про-
вјерава надлежни инспекцијски орган у року од 45 дана од 
дана достављања рјешења о регистрацији предузетника.

(9) Ако је посебним прописом, као услов за обављање 
одређене предузетничке дјелатности, предвиђено приба-
вљање посебног одобрења, сагласности, дозволе или дру-
гог акта надлежног органа, предузетник може почети са 
обављањем дјелатности по добијању одобрења, сагласно-
сти или другог акта надлежног органа.

(10) За издавање рјешења о регистрацији предузетника 
није потребно доставити доказ о посједовању сагласности 
или другог акта надлежног органа из става 9. овог члана, а 
ова чињеница провјерава се у инспекцијском прегледу.

(11) Влада, на приједлог Министарства привреде и пре-
дузетништва, а према класификацији дјелатности, доноси 
уредбу којом се прописују дјелатности које се могу оба-
вљати као предузетничке дјелатности, као и за које је након 
регистрације, а прије почетка обављања, потребно посебно 
одобрење, сагласност, дозвола или други акт надлежног ор-
гана.

(12) Регистрациони орган, у поступку регистрације 
предузетника, путем јединствене електронске апликације 
прибавља јединствени идентификациони број од Пореске 

управе Републике Српске, што представља регистрацију 
код пореског органа.

(13) Дјелатности за које је регистрован у сједишту и 
издвојеним јединицама, предузетник може обављати у 
спољнотрговинском пословању, у складу са прописима 
којима се уређује спољнотрговинска политика.

(14) Ако је подносилац захтјева за регистрацију држа-
вљанин Републике Српске, односно БиХ, регистрациони 
орган, путем Министарства унутрашњих послова, преу-
зима податке о имену и презимену, адреси и броју личне 
карте предузетника, односно пословође из електронске 
евиденције личних карата и пребивалишта и боравишта.

(15) У случају да постоји неусаглашеност података 
о имену и презимену, адреси и броју личне карте преду-
зетника, односно пословође из захтјева за регистрацију 
предузетника и електронске евиденције, регистрациони 
орган упућује подносиоца захтјева из става 14. овог члана 
да у року од осам дана од достављања обавјештења рије-
ши неусаглашеност код надлежне јединице Министарства 
унутрашњих послова.

(16) Ако послије истека рока из става 15. овог члана, 
регистрациони орган утврди да и даље постоји неусаглаше-
ност података о имену и презимену, адреси и броју личне 
карте предузетника, односно пословође из захтјева за реги-
страцију предузетника и електронске евиденције, доноси 
рјешење о одбијању захтјева за регистрацију предузетника.”.

Члан 10.
Послије члана 21в. додају се нови чл. 21г. и 21д, који 

гласе:

“Члан 21г.
(1) Електронска регистрација предузетника састоји се 

од аутоматске контроле и поступка пред регистрационим 
органом.

(2) Аутоматска контрола из става 1. овог члана обухвата 
провјеру:

а) потпуности електронског захтјева и
б) услова за регистрацију.
(3) Аутоматска контрола потпуности електронског зах-

тјева подразумијева техничку провјеру података унесених 
у захтјев за регистрацију електронским путем и обавља се 
путем јединствене електронске апликације.

(4) Аутоматска контрола услова за регистрацију обухва-
та провјеру личних података (име и презиме, адреса и број 
личне карте), могућност обављања разреда дјелатности и 
других услова из поступка регистрације предузетника, када 
се успостави техничка могућност за њихову провјеру.

(5) Ако се аутоматском контролом утврди да је захтјев 
непотпун или уколико нису испуњени услови у складу са 
овим и посебним законима, јединствена електронска апли-
кација обавјештава подносиоца захтјева да нису испуњени 
услови за покретање поступка регистрације електронским 
путем, док се не отклоне утврђени недостаци.

(6) У случају да подносилац захтјева није сагласан са 
утврђеним недостацима у аутоматској контроли, захтјев за 
регистрацију може да поднесе у писаном облику.

(7) Ако је позитиван исход аутоматске контроле у по-
ступку електронске регистрације, подносилац захтјева 
електронски потписује захтјев, плаћа таксу и доставља зах-
тјев регистрационом органу.

(8) Након достављања електронског захтјева за регистра-
цију, регистрациони орган обавља формалну контролу садр-
жине захтјева и материјалну провјеру испуњености услова 
на начин како је уређено у члану 21. став 1. овог закона.

(9) Ако захтјев садржи недостатке или ако уз захтјев 
нису приложени потребни докази, регистрациони орган пу-
тем корисничког налога затражиће од подносиоца захтјева 
да у року од осам дана отклони недостатке.

(10) С циљем отклањања недостатака из става 9. овог 
члана, претходно испуњени електронски захтјев отвара се 
за измјене.
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(11) Након отклањања недостатака или измјена прет-

ходно унесених података у електронски захтјев, подноси-
лац захтјева поново електронски потписује и шаље елек-
тронски захтјев.

(12) Ако подносилац захтјева не поступи на начин и у 
року из става 9. овог члана, регистрациони орган закључ-
ком одбацује захтјев за издавање рјешења о регистрацији 
предузетника.

(13) Ако су испуњени услови за регистрацију, регистра-
циони орган обавезан је да донесе рјешење о регистрацији 
у року од два дана од дана достављања захтјева из члана 
19в. овог закона.

(14) Ако нису испуњени услови за регистрацију, реги-
страциони орган рјешењем одбија захтјев за издавање рје-
шења о регистрацији предузетника.

(15) Ако је поступак регистрације покренут подноше-
њем електронског захтјева за регистрацију, регистрациони 
орган, у складу са законом којим се уређује електронски 
документ, израђује:

а) закључак, односно рјешење у електронском облику и
б) материјалну копију електронског облика закључка, 

односно рјешења, коју овјерава овлашћено лице регистра-
ционог органа, уз навођење ознаке да се ради о копији елек-
тронског документа.

(16) Закључак, односно рјешење у електронском обли-
ку достављају се на адресу корисничког налога подносиоца 
захтјева.

(17) Сви документи издати од регистрационог органа 
у поступку електронске регистрације имају својство јавне 
исправе и не може им се оспорити правна пуноважност због 
чињенице да су издати у форми електронског документа.

(18) Министар доноси правилник, којим се уређује ток 
и појединачне радње подносиоца захтјева и регистрационог 
органа у поступку електронске регистрације предузетника.

Члан 21д.
Подносилац захтјева за регистрацију предузетника 

може на интернет страници Агенције провјерити тренутни 
статус предмета регистрације.”.

Члан 11.
Члан 22. мијења се и гласи:
“(1) Ако подносилац захтјева не поступи на начин и у 

року из члана 19. став 7. овог закона, регистрациони орган 
одбацује закључком захтјев за издавање рјешења о реги-
страцији предузетника.

(2) Регистрациони орган одбија рјешењем захтјев за 
издавање рјешења о регистрацији предузетника, ако:

а) подносилац захтјева тражи обављање дјелатности 
коју може обављати искључиво правно лице, или

б) подносилац захтјева не испуњава услове из члана 17. 
става 1. т. а) и б) овог закона, или

в) предложено пословно име изазива забуну о иденти-
тету са другим регистрованим предузетником, односно за-
буну у вези са дјелатношћу предузетника.

(3) У случају да нису испуњени услови из члана 17. 
став 1. т. в) или г) овог закона, регистрациони орган о овим 
чињеницама у писаној форми обавјештава подносиоца 
захтјева и упућује га да у року од 15 дана од достављања 
обавјештења ријеши пред надлежним органима питања по-
реских дуговања, односно неплаћених новчаних казни из 
области економског и финансијског пословања.

(4) Ако послије истека рока из става 3. овог члана, ре-
гистрациони орган путем електронске апликације за реги-
страцију предузетника утврди да нису испуњени услови из 
члана 17. став 1. т. в) и г) овог закона, доноси рјешење о 
одбијању захтјева за регистрацију предузетника.

(5) Изузетно од става 4. овог члана, у случајевима када 
се измиреност пореских обавеза и новчаних казни не може 
провјерити путем јединствене електронске апликације, ре-
гистрациони орган тражи од подносиоца захтјева да у року 

од 15 дана од запримања обавјештења достави увјерењe 
надлежне јединице Пореске управе Републике Српске, од-
носно надлежног суда да нема пореских дуговања, односно 
неплаћених новчаних казни из области економског и фи-
нансијског пословања.

(6) Ако на основу увјерења из става 5. овог члана про-
истиче да подносилац захтјева има доспјеле а неизмирене 
пореске обавезе или неплаћене новчане казне из области 
економског и финансијског пословања, регистрациони ор-
ган доноси рјешење о одбијању захтјева за регистрацију 
предузетника.

(7) Против аката из ст. 1, 2, 4. и 6. овог члана, као и дру-
гих аката донесених у поступку регистрације предузетни-
ка, дозвољена је жалба Министарству привреде и преду-
зетништва.

(8) У поступку електронске регистрације, рок за жалбу 
се рачуна од дана достављања рјешења у писаном облику, 
с тим да подносилац захтјева може жалбу изјавити и од 
дана достављања рјешења о регистрацији електронским 
путем.”.

Члан 12.
Члан 26. мијења се и гласи:
“(1) Предузетник обавља дјелатност под пословним 

именом.
(2) Предузетник одређује пословно име, које обавезно 

садржи сљедеће елементе:
а) опис дјелатности као дио пословног имена у којем 

се на јасан начин наводи предмет пословања предузетника,
б) назив као карактеристични дио пословног имена, 

који се наводи под наводницима,
в) име и презиме предузетника,
г) ознаку с. п. (самостални предузетник) и
д) мјесто сједишта, без навођења адресе.
(3) Пословно име не може садржавати описе, називе и 

ознаке који вријеђају јавни морал или су у супротности са 
важећим прописима и међународним конвенцијама.

(4) Пословно име предузетника обавезно се разликује 
од пословног имена другог предузетника тако да не доводи 
или не може довести до забуне о идентитету са другим пре-
дузетником на подручју исте јединице локалне самоуправе, 
односно забуне у вези са дјелатношћу предузетника.

(5) Ако више предузетника заједнички обавља дјелат-
ност, пословно име садржи имена свих оснивача или једног 
или више њих и ознаку ‘и остали’.

(6) Предузетник је обавезан да пословно име истакне на 
улазу у објекат у сједишту и издвојеној јединици, односно 
на улазу у стамбени објекат, ако дјелатност обавља у стам-
беном простору.

(7) Ако предузетник обавља дјелатност изван сједишта, 
односно обавља дјелатност без пословног простора, обаве-
зан је да пословно име истакне на мјесту, односно објекту 
гдје такву дјелатност обавља.

(8) Промјену пословног имена предузетник је обаве-
зан да пријави надлежном органу, који доноси рјешење о 
промјени пословног имена и уписује промјену пословног 
имена у регистар предузетника.

(9) На питања која се односе на пословно име и која 
нису уређена овим законом примјењују се одредбе Закона о 
привредним друштвима.

(10) Предузетник може регистровати и у правном про-
мету користити скраћено пословно име које садржи назив, 
име и презиме предузетника, ознаку с. п. (самостални пре-
дузетник) и мјесто сједишта без навођења адресе.

(11) Регистрациони орган обавезан је да, по службеној 
дужности, води рачуна да у регистар не упише пословно 
име предузетника, које доводи или може довести до забуне 
о пословном идентитету, односно забуне у вези са дјелат-
ношћу са другим регистрованим предузетником и резерви-
саним пословним именима.
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(12) Регистрациони орган обавезан је да у поступку ре-
гистрације предузетника унесе у рјешење о регистрацији све 
обавезне елементе пословног имена из ст. 2. и 10. овог члана.

(13) Подносилац захтјева за регистрацију предузетни-
ка може на интернет страници Агенције провјерити да ли 
пословно име које има намјеру да наведе у захтјеву за реги-
страцију, доводи или може довести до забуне о пословном 
идентитету, односно забуне у вези са дјелатношћу са дру-
гим регистрованим предузетником и резервисаним послов-
ним именима.

(14) Ако у поступку регистрације оснивања или промјене 
пословног имена предузетника, регистрациони орган утвр-
ди да предложено пословно име доводи или може довести 
до забуне о пословном идентитету, односно забуне у вези 
са дјелатношћу са другим регистрованим предузетником и 
резервисаним пословним именима, затражиће од подносио-
ца захтјева да у року од осам дана предложи ново пословно 
име, које не доводи или не може довести до забуне.

(15) У случају да подносилац захтјева не поступи на на-
чин из става 14. овог члана, регистрациони орган рјешењем 
одбија захтјев за издавање рјешења о регистрацији преду-
зетника.”.

Члан 13.
Послије члана 26а. додају се нови чл. 26б, 26в. и 26г, 

који гласе:

“Члан 26б.
(1) Физичко лице, прије подношења захтјева за реги-

страцију оснивања предузетника, као и предузетник, при-
ликом промјене пословног имена, могу код регистрационог 
органа извршити резервацију пословног имена.

(2) Резервација из става 1. овог члана подразумијева 
опис дјелатности и назив, као елементе пословног имена 
предузетника.

(3) Регистрациони орган спроводи поступак резерва-
ције пословног имена на основу захтјева за резервацију, 
који могу поднијети физичко лице или предузетник.

(4) Садржај и облик захтјева за резервацију пословног 
имена уређује се у пропису из члана 19. став 2. овог закона.

(5) Физичко лице или предузетник могу поднијети зах-
тјев за резервацију пословног имена непосредно у просто-
ријама регистрационог органа, путем поште или електрон-
ски, путем јединствене електронске апликације.

(6) Уз захтјев за резервацију пословног имена, подноси-
лац захтјева доставља доказ о уплати таксе за резервацију 
пословног имена.

Члан 26в.
(1) У случају подношења захтјева за резервацију по-

словног имена електронским путем, прије електронског 
потписивања захтјева, плаћања таксе и достављања захтје-
ва регистрационом органу, јединствена електронска апли-
кација, преко системског алгоритма, обавља аутоматску 
провјеру предложеног пословног имена са већ регистрова-
ним и резервисаним пословним именима предузетника на 
подручју регистрационог органа.

(2) Ако се у аутоматској провјери утврди да предложено 
пословно име доводи или може довести до забуне о послов-
ном идентитету, односно забуне у вези са дјелатношћу са 
другим регистрованим предузетником или резервисаним по-
словним именима, јединствена електронска апликација оба-
вјештава подносиоца захтјева да његов приједлог пословног 
имена може бити одбијен од регистрационог органа.

(3) У случају из става 2. овог члана, подносилац захтје-
ва може:

а) промијенити предложено пословно име и поново 
покренути аутоматску провјеру новог предложеног послов-
ног имена, или

б) наставити даље са поступком резервације пословног 
имена, што подразумијева електронско потписивање зах-
тјева, плаћање таксе и достављање захтјева регистрацио-
ном органу, или

в) одустати од поступка резервације пословног имена.

Члан 26г.
(1) Након подношења захтјева за резервацију пословног 

имена, регистрациони орган утврђује да ли предложено по-
словно име испуњава сљедеће услове:

а) да не доводи или не може довести до забуне са по-
словним именом другог регистрованог предузетника и ње-
говом дјелатности,

б) да не доводи или не може довести до забуне са резер-
висаним пословним именима,

в) да не доводи или не може довести до забуне са већ 
поднесеним а необрађеним захтјевима за регистрацију осни-
вања предузетника или регистрацију промјене пословног 
имена предузетника или резервацију пословног имена и

г) да је садржај пословног имена одређен у складу са 
овим законом.

(2) Ако су испуњени услови из става 1. овог члана, 
регистрациони орган врши резервацију пословног имена 
уносом у регистар предузетника, а подносиоцу захтјева 
издаје рјешење о резервацији пословног имена, у року од 
два дана од дана достављања захтјева.

(3) Ако нису испуњени услови из става 1. овог члана 
за резервацију пословног имена, регистрациони орган 
затражиће од подносиоца захтјева да у року од осам дана 
предложи ново пословно име, које не доводи или не може 
довести до забуне, односно да је његов садржај у складу са 
овим законом.

(4) Ако подносилац захтјева не промијени предложено 
пословно име, регистрациони орган доноси рјешење о од-
бијању захтјева за резервацију пословног имена, које доста-
вља подносиоцу захтјева и уноси у регистар предузетника.

(5) Резервација пословног имена важи 90 дана.
(6) У случају да у периоду из става 5. овог члана, фи-

зичко лице или предузетник, на чије име је резервисано по-
словно име, не поднесе захтјев за оснивање предузетника, 
или захтјев за промјену пословног имена, или одустане од 
резервисаног пословног имена, регистрациони орган до-
носи рјешење о брисању резервисаног пословног имена из 
регистра предузетника.

(7) Против рјешења из ст. 4. и 6. овог члана дозвољена 
је жалба Министарству привреде и предузетништва.

(8) Физичко лице или предузетник, на чије име је резер-
висано пословно име, поднеском или путем корисничког 
налога у поступку резервације пословног имена електрон-
ским путем, обавјештава регистрациони орган о одустанку 
од резервације пословног имена из става 2. овог члана.

(9) Ако је поступак резервације пословног имена покре-
нут подношењем електронског захтјева за резервацију, ре-
гистрациони орган доставља рјешење у електронском и пи-
саном облику, у складу са чланом 21г. став 15. овог закона.

(10) Акти у електронском облику из става 9. овог члана, 
достављају се на адресу корисничког налога подносиоца 
захтјева.”.

Члан 14.
У члану 28. ст. 4. и 5. мијењају се и гласе:
“(4) Прије почетка обављања дјелатности и током рада, 

предузетник је обавезан регистровати отварање издвојене 
јединице и све пословне промјене код регистрационог ор-
гана на чијем подручју има сједиште.

(5) Регистрациони орган из става 4. овог члана доноси рје-
шење о отварању, промјенама података и затварању издвојене 
јединице, које доставља органима из члана 21. став 5. овог 
закона према адреси издвојене јединице, уз електронско оба-
вјештавање другог надлежног регистрационог органа, када се 
предузимају активности у вези са издвојеном јединицом на 
подручју различитом од сједишта предузетника.”.

Послије става 7. додају се нови ст. 8. и 9, који гласе:
“(8) Име издвојене јединице састоји се од пуног или 

скраћеног пословног имена предузетника, ознаке издвојене 
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јединице (ИЈ или Издвојена јединица) и одреднице мјеста 
гдје се налази издвојена јединица, ако је различито од сје-
дишта.

(9) Поред обавезних елемената из става 8. овог члана, 
име издвојене јединице може садржавати и опис дјелат-
ности, односно назив, који се наводе послије ознаке за из-
двојену јединицу.”.

Члан 15.
У члану 30. став 2. мијења се и гласи:
“(2) Захтјев за привремени престанак обављања дјелат-

ности садржи разлоге и трајање привременог престанка и 
подноси се регистрационом органу најкасније на дан са 
којим се тражи коришћење привременог престанка, осим 
у случајевима више силе, када се захтјев може доставити 
најкасније у року од 30 дана од дана њеног настанка.”.

Члан 16.
У члану 31. послије става 8. додаје се нови став 9, који 

гласи:
“(9) У захтјеву за одјаву, предузетник може као најкас-

нији датум престанка обављања дјелатности навести кон-
кретан дан, који није каснији од 30 дана од дана доставља-
ња захтјева.”.

Члан 17.
У члану 32. у ставу 1. у тачки з) ријечи: “радну дозволу” 

замјењују се ријечима: “акт о одобреном привременом или 
сталном боравку”.

Члан 18.
Послије члана 36. додаје се нови члан 36а, који гласи:

“Члан 36а.
(1) Агенција је обавезна да, у сарадњи са Владом Репу-

блике Српске, обезбиједи програмско рјешење, техничку 
исправност, одржавање, правилно и трајно функционисање 
поступка регистрације предузетника, као и испоруку елек-
тронских података из централног регистра предузетника.

(2) У случају нарушавања информационе безбједно-
сти у поступку регистрације предузетника, администра-
тор система или друго овлашћено лице Агенције са тим 
упознаје Министарство за научнотехнолошки развој, висо-
ко образовање и информационо друштво.

(3) Свако неовлашћено располагање подацима из про-
грамског рјешења за регистрацију предузетника сматра се 
нарушавањем информационе безбједности.”.

Члан 19.
Послије члана 59. додају се нови чл. 59а. и 59б, који 

гласе:

“Члан 59а.
Министар ће у року од 60 дана од дана ступања на сна-

гу овог закона донијети Правилник о поступку електронске 
регистрације предузетника (члан 21г. став 18).

Члан 59б.
(1) Поступак електронске регистрације и електронска 

провјера испуњености услова из члана 17. став 1. овог зако-
на, по службеној дужности, почиње када се стекну технич-
ки и други услови за њихово спровођење.

(2) Влада Републике Српске доноси одлуку о испуње-
ности техничких услова који се односе на почетак поступ-
ка електронске регистрације пословних субјеката, преду-
зетника и електронску провјеру испуњености услова из 
члана 17. став 1. овог закона.”.

Члан 20.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 02/1-021-926/19 Предсједник
27. септембра 2019. године Народне скупштине,
Бањалука Недељко Чубриловић, с.р.

1634
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републике 

Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08) 
и члана 3. став 5. Закона о извршењу Буџета Републике Срп-
ске за 2019. годину (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 122/18), Влада Републике Српске, на 39. сједници, 
одржаној 26.9.2019. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИНТЕРНИ ПЛАН И 

ПРОГРАМ

I
Даје се сагласност Министарству унутрашњих послова 

на Интерни план и програм утрошка средстава од продаје 
сталне имовине ради набавке аутобуса са 23 + 1 сједиштем 
и теренског моторног возила са дизел-мотором за потребе 
Министарства унутрашњих послова Републике Српске.

II
За реализацију ове одлуке задужује се Министарство 

унутрашњих послова.

III
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-2474/19 Предсједник
26. септембра 2019. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

1635
На основу члана 14. Закона о експропријацији (“Слу-

жбени гласник Републике Српске”, бр. 112/06, 37/07, 66/08, 
110/08 и 79/15) и члана 43. став 3. Закона о Влади Репу-
блике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08), Влада Републике Српске, на 39. сједници, одржа-
ној 26.9.2019. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА

I
Утврђује се да је од општег интереса изградња ин-

фраструктурног објекта - терцијарне водоводне мреже са 
кућним прикључцима, пумпном станицом (ПС1 и ПС2) и 
резервоаром запремине 50 м³ у насељу Криваја и дијелу на-
сеља Марићка, град Приједор, па се у ту сврху може извр-
шити потпуна експропријација некретнина означених као:

- к.ч. број: 198/99, Малињак, шума, површине 334 м², 
уписана у зк. ул. број: 350, к.о. СП Криваја, као сусвојина 
Билбија (Павле) Симеуна са 2/5 дијела, Чича (Тодор) Обра-
да са 3/10 дијела, Чича (Борислав) Миленка, Романић, рођ. 
Чича, Милене, Бранковић, рођ. Чича, Мирјане и Чича (Бо-
рислав) Миленка са по 3/40 дијела, што по новом премјеру 
одговара к.ч. број: 3292/2, Главица, шума, површине 334 м², 
уписаној у П.л. број: 111, к.о. Криваја, као посјед Чича (То-
дор) Обрада са 1/1 дијела;

- к.ч. број: 241/33, Лађевац, њива, површине 125 м², 
уписана у зк. ул. број: 321, к.о. СП Криваја, као сусвоји-
на Јукић (Лазо) Недељка са 1/6 дијела, Цвијић, рођ. Јукић, 
Цвијете са 1/12 дијела, Јукић (Гавро) Јевдокија са 1/12 дије-
ла, Јукић, рођ. Мијатовић, Даре са 9/1536 дијела, Мајсторо-
вић, рођ. Јукић, Ранке са 9/1536 дијела, Цуњак, рођ. Јукић, 
Госпе са 1/18 дијела, Јукић (Мијат) Мире са 1/18 дијела, 
Јукић (Боро) Душанке, Јукић (Боро) Ранка, Јукић (Боро) 
Душана, Јукић (Боро) Борке, Јукић (Боро) Неђе и Јукић 
(Боро) Стојанке са по 59/4608 дијела, Јукић (Гавро) Жар-
ка са 1/24 дијела, Цуњак, рођ. Јукић, Душанке, Вученовић, 
рођ. Јукић, Видокије и Леко (Иван) Весне са по 1/32 дијела, 
Јукић (Ратко) Бошка са 1/6 дијела, Јукић (Душан) Милена 
са 77/576 дијела, Лончар (Бошко) Момчила са 1/64 дијела 
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