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Члан 7.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 01-1668/13
18. јулa 2013. године
Бања Лука

Предсједник
Народне скупштине,
Мр Игор Радојичић, с.р.

1200
На основу Амандмана XL тачка 2. на Устав Републике 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 приватизацији пословних зграда, пословних просторија и гаража,
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 Закона о приватизацији
пословних зграда, пословних просторија и гаража није угрожен витални национални интерес ни једног конститутивног народа у Републици Српској.
Број: 01-020-2428/13
1. августа 2013. године
Бања Лука

Предсједник
Републике,
Mилорад Додик, с.р.

ЗАКОН
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 Српске”, 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 Правобранилаштву Републике Српске и јединици локалне самоуправе.”.
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 објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 01-1667/13
18. јулa 2013. године
Бања Лука

Предсједник
Народне скупштине,
Мр Игор Радојичић, с.р.

1201
На основу Амандмана XL тачка 2. на Устав Републике 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
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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
1. августа 2013. године
Бања Лука

Предсједник
Републике,
Mилорад Додик, с.р.

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ЗАНАТСКОПРЕДУЗЕТНИЧКОЈ ДЈЕЛАТНОСТИ

Члан 1.
У Закону о занатско-предузетничкој дјелатности (“Службени 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 сљедећим начелима:
а) приоритета, које подразумијева да регистрациони
орган поступа по уредним појединачним запримљеним захтјевима 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 приложених доказа, без испитивања тачности чињеница из захтјева и вјеродостојности приложених доказа,
г) јавности и доступности, које подразумијева да свако, без доказивања правног интереса, може остварити непосредан увид у податке уписане у регистре предузетника,
осим ако јавност и доступност није ограничена посебним
прописом и
д) временског настанка, које подразумијева да се подаци воде у регистру према времену њиховог уписа.”.
Члан 2.
У члану 4. у ставу 6. послије ријечи: “претежну дјелатност” додају се запета и ријечи: “односно претежну дјелатност 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 приходу.”.
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 другим случајевима када посебним прописима није другачије
уређено, може као додатно занимање да региструје предузетничку 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 предузетник 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 предузетника” 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 здравствену способност и” бришу се, а послије ријечи “то” додаје се ријеч “посебним”.
У тачки д) ријечи: “осим ако природа дјелатности то не
захтијева” замјењују се ријечима: “у складу са овим законом и посебним прописом”.
У ставу 2, као и у цијелом тексту Закона, ријечи: “рјешења о одобрењу обављања дјелатности” замјењују се
ријечима: “рјешења о регистрацији предузетника” у одговарајућем 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 предузетничку дјелатност подноси непосредно, поштом или електронским путем, захтјев надлежном органу јединице локалне самоуправе за послове привреде (у даљем тексту:
регистрациони орган) на чијем подручју жели имати сједиште.
(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 овјереним копијама.
(4) Испуњеност услова из члана 17. т. в) до д) овог закона провјерава надлежни инспекцијски орган у инспекцијском прегледу.
(5) Ако је захтјев непотпун или садржи друге недостатке, односно ако уз захтјев нису приложени потребни докази, регистрациони орган затражиће од подносиоца захтјева
да у року од осам дана отклони недостатке.
(6) Регистрациони орган обезбиједиће доступност информација о процедури, условима и потребним документима за подношење захтјева за издавање рјешења о регистрацији предузетника.
(7) Физичко лице, односно предузетник који поднесе
захтјев за регистрацију обављања предузетничке дјелатности 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 електронски документ.”.
Члан 9.
Члан 21. мијења се и гласи:
“(1) Регистрациони орган, на основу поднесеног захтјева и приложених доказа у складу са овим законом, рјешењем 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 предузетника, 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 Агенције 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.
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(5) Регистрациони орган обавезан је да без одгађања
непосредно, поштом или електронским путем, достави
рјешење о регистрацији предузетника подносиоцу захтјева, Агенцији, надлежној организационој јединици Пореске
управе Републике Српске и надлежном инспекцијском органу.
(6) Предузетник може да обавља само оне дјелатности
које су наведене у рјешењу о регистрацији предузетника.
(7) Предузетник је дужан да почне са обављањем дјелатности најкасније у року од 30 дана од дана достављања
рјешења из става 1. овог члана.
(8) Испуњеност услова за обављање дјелатности провјерава 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 прибављање посебног одобрења, сагласности, дозволе или
другог акта надлежног органа, предузетник може почети
са обављањем дјелатности по добијању одобрења, сагласности 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 дјелатности, 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 надлежног органа.”.
Члан 10.
У члану 23. у ставу 1. ријечи: “надлежни орган може
издати рјешење о одобравању” замјењују се ријечима: “регистрациони 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: “регистрациони орган” у одговарајућем падежу.
У ставу 3. ријечи: “пет радних дана” замјењују се ријечима: “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 навођења адресе, а може садржавати и посебне ознаке (цртежи, 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 промету користити скраћено пословно име које садржи назив,
име и презиме предузетника, ознаку с. п. (самостални предузетник) и мјесто сједишта без навођења адресе.
(11) Регистрациони орган дужан је, по службеној дужности, водити рачуна да у регистар не упише два иста пословна 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: “обављају предузетничке дјелатности”.
Став 2. мијења се и гласи:
“(2) У једном или више издвојених пословних простора 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 дјелатности 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 пословањем прије истека периода утврђеног рјешењем о регистрацији привременог престанка обављања дјелатности,
подноси захтјев регистрационом органу који доноси рјешење 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 предузетник не обавља дјелатност, а у циљу утврђивања чињеничног стања, може упутити писмено на адресу сједишта
предузетника.
(6) Регистрациони орган доноси рјешење о престанку
обављања дјелатности по сили закона и брише предузетника 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:
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“(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 регистрациони 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 инспекцијске 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 органа, садржај и начин вођења централног регистра предузетника, 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 службеној 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 стеченим 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 коморе,”.
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 регистрацији (члан 21. став 1).”.
Члан 23.
Послије члана 57. додаје нови члан 57а, који гласи:
“Члан 57а.
Предузетници који су извршили усклађивање пословања у складу са чланом 57. став 1. Закона о занатско-предузетничкој дјелатности (“Службени гласник Републике
Српске”, бр. 117/11 и 121/12) нису дужни да важећа рјешења о одобрењу обављања дјелатности усклађују са
одредбама овог закона.”.
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број

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 дјелатностима (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 регистрацију 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 Републике Српске”, а ступа на снагу 1. децембра 2013. године.
Број: 01-1666/13
18. јулa 2013. године
Бања Лука

Предсједник
Народне скупштине,
Мр Игор Радојичић, с.р.

1202
На основу Амандмана XL тачка 2. на Устав Републике 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 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 угоститељству није угрожен витални национални интерес ни једног конститутивног народа у Републици
Српској.
Број: 01-020-2426/13
1. августа 2013. године
Бања Лука

Предсједник
Републике,
Mилорад Додик, с.р.

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О
УГОСТИТЕЉСТВУ

Члан 1.
У Закону о угоститељству (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 15/10 и 57/12) у члану 2. у тачки к)
послије ријечи: “мјесту” брише се ријеч: “и” и додаје запета.
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 Српској, 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 угоститељским објектима за смјештај, угоститељским објектима
за исхрану и пиће, кетеринг (catering) објектима, покретним угоститељским објектима и у осталим врстама угоститељских објеката у складу са овим законом.”.
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Члан 3.
У члану 6. став 1. мијења се и гласи:
“(1) Угоститељска дјелатност обавља се у угоститељским 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 ријечи: “из области трговине”.
Послије става 4. додаје се нови став 4а, који гласи:
“(4а) Угоститељ у оквиру једног угоститељског објекта 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 законом.
(2) Угоститељ организован као привредно друштво
може да отпочне обављање дјелатности, да обавља дјелатности 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 отпочне обављање дјелатности, да обавља дјелатности и да
мијења услове њеног обављања када од регистрационог органа добије рјешење о регистрацији предузетника у складу
са законом који уређује обављање занатско-предузетничке
дјелатности.
(4) Пословни простор из става 1. овог члана су просторије 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 чињеница 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 изјавити 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: министар), 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 угоститељских 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 одговорности за штету прописаним законом који регулише облигационе односе.”.
Члан 6.
У члану 9. ст. 1. и 2. мијењају се и гласе:

