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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
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-предузетничкој дјелатности није угрожен витални национални интерес ни једног конститутивног народа у Републици Српској.
Број: 01-020-3933/19
8. октобра 2019. године
Бањалука

Предсједник
Републике,
Жељка Цвијановић, 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, 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 Пореске управе Републике Српске прибавља, у форми извјештаја, 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 занимања лично пријавио у Јединствени систем регистрације,
контроле и наплате доприноса,
б) да је предузетник регистрован у виду допунског занимања запослен код другог послодавца са пуним радним
временом и да тај предузетник не запошљава раднике и
в) да је предузетник регистрован у виду додатног занимања 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 предузимања даљих радњи.”.
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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 региструје,
в) да нема доспјелих а неизмирених пореских обавеза у
складу са посебним прописима и
г) да нема неплаћених новчаних казни, трошкова принудне наплате и трошкова поступка за учињени прекршај
из области економског и финансијског пословања.
(2) Регистрациони орган, путем јединствене електронске апликације, провјерава испуњеност општих услова за
подносиоца захтјева, и то:
а) услова из става 1. т. а), б) и г) овог члана у евиденцијама јединствених матичних бројева, пребивалишта и боравишта, 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 Републике 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 посебним прописом утврђено за обављање одређених дјелатности,
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, кадрове 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 обављање 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 посебним 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)” замјењују се ријечима: “став 3. тачка в)”.
Члан 5.
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 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-
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нику органа јединице локалне самоуправе личну карту,
односно путну исправу када је подносилац страни држављанин, 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, подносилац захтјева доставља доказе, који нису старији од 30
дана од дана подношења захтјева за регистрацију предузетника, 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 новчаних казни и трошкова принудне наплате за учињени прекршај 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 доказује 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 подношења захтјева за регистрацију предузетника.
(7) 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.
(8) Регистрациони орган обезбиједиће доступност информација о процедури, условима и потребним документима за подношење захтјева за издавање рјешења о регистрацији предузетника.
(9) 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.
(10) Потписивање електронског захтјева и докумената,
као и овјера електронских докумената врши се у складу са
прописима којима се уређује електронски потпис и електронски документ.
(11) Физичко лице подношењем захтјева за регистрацију 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 ограничена посебним прописом.
(12) Ако физичко лице у захтјеву за регистрацију предузетника наведе информације у вези са пословним телефоном, телефаксом, електронском поштом и интернет страницом, сматра се да је сагласно са њиховом јавном објавом на
централном регистру предузетника.
(13) Физичко лице, односно предузетник, може у захтјеву за регистрацију оснивања или промјене података затражити 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 промјене 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 рударства” 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 подноси 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 сљедеће услове:
а) да посједује метод аутентикације и електронског потписивања, у складу са законом којим се уређује регистрација 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 података 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 предузетника (оснивање, промјене података и престанак обављања дјелатности),
г) размјена података и информација са органима који
учествују у поступку регистрације,
д) отпремање и пријем електронских докумената у поступку регистрације, са евидентирањем времена њихове
отпреме и пријема,
ђ) електронско плаћање таксе за поступак регистрације
и издавање извода, потврда и увјерења из регистра предузетника и
е) друге радње у поступку регистрације предузетника у
складу са овим законом и другим прописима.
(7) У случају да не посједује метод аутентикације, подносилац захтјева може испунити, преузети и одштампати
образац захтјева за регистрацију у електронском облику,
који непосредно или поштом доставља регистрационом органу 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 регистрацију електронским путем, страни држављанин обавезан је да поднесе овјерену копију путне исправе у форми
електронског документа.
(10) За регистрацију разреда дјелатности, који захтијева претходно посебно одобрење, сагласност, дозволу или
други акт надлежног органа, потребно је, уз захтјев за регистрацију 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 регистрациони орган може електронским путем, код надлежног органа, провјерити околност издавања посебног одобрења, као
вида претходне сагласности, за регистрацију одређеног разреда дјелатности.
(12) У случају када је у поступку регистрације предузетника потребно приложити и одговарајући доказ, којим се
потврђују одређени подаци, електронска регистрација се не
спроводи, ако се уз захтјев за регистрацију електронским путем овај доказ не поднесе у форми електронског документа.
(13) Приликом поступка електронске регистрације предузетника, такса за регистрацију плаћа се електронским путем.
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(14) Ако је захтјев за регистрацију електронским путем
поднесен радним даном до 13.00 часова, као вријеме достављања захтјева код регистрационог органа сматра се дан
подношења захтјева.
(15) У случају да је захтјев за регистрацију електронским 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 докумената у оквиру јединствене електронске апликације мјери се
и биљежи у складу са временом системског часовника и
обавезно се видно назначава подносиоцу захтјева у његовом корисничком налогу.
(17) Форма електронског документа подразумијева
сљедеће могућности, и то:
а) да је надлежни орган донио акт у електронском облику у складу са прописима којима се уређује електронски
потпис и електронски документ или
б) да надлежни орган или јавна служба својим електронским потписом овјери скенирани акт надлежног органа у материјалном облику, уз обавезно упоређивање скенираног 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 одобреном привременом или сталном боравку у БиХ.
(2) Страни држављанин обавезан је да достави овјерену 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 држављанин нема обавезу достављања акта о одобреном привременом или сталном боравку и његово пословање може почети
одмах након доношења рјешења о регистрацији предузетника, 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 правилу 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, регистрациони орган обавља сљедеће:
а) формалну контролу садржине захтјева, што подразумијева:
1. провјеру да је захтјев за регистрацију предузетника
поднесен на прописаном обрасцу и потписан од подносиоца,
2. провјеру да су уз захтјев за регистрацију предузетника поднесени:
- документи о испуњености услова из члана 17. став 1.
овог закона, ако се испуњеност ових услова не може провјерити 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 регистрације 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 предложене 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 предузетника, односно број пасоша и државу издавања за страног 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 дјелатности у складу са класификацијом дјелатности и
з) јединствени идентификациони број.
(4) Осим податакa из става 3. овог члана, рјешење о регистрацији 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 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 обавезан да почне са обављањем дјелатности 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 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 привреде и предузетништва, 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.
(12) Регистрациони орган, у поступку регистрације
предузетника, путем јединствене електронске апликације
прибавља јединствени идентификациони број од Пореске
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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 држављанин Републике Српске, односно БиХ, регистрациони
орган, путем Министарства унутрашњих послова, преузима 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 предузетника, 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 ријеши неусаглашеност код надлежне јединице Министарства
унутрашњих послова.
(16) Ако послије истека рока из става 15. овог члана,
регистрациони орган утврди да и даље постоји неусаглашеност података о имену и презимену, адреси и броју личне
карте предузетника, односно пословође из захтјева за регистрацију 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 захтјева подразумијева техничку провјеру података унесених
у захтјев за регистрацију електронским путем и обавља се
путем јединствене електронске апликације.
(4) Аутоматска контрола услова за регистрацију обухвата 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 апликација 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 поступку електронске регистрације, подносилац захтјева
електронски потписује захтјев, плаћа таксу и доставља захтјев регистрационом органу.
(8) Након достављања електронског захтјева за регистрацију, регистрациони орган обавља формалну контролу садржине 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 путем 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 претходно унесених података у електронски захтјев, подносилац захтјева поново електронски потписује и шаље електронски захтјев.
(12) Ако подносилац захтјева не поступи на начин и у
року из става 9. овог члана, регистрациони орган закључком одбацује захтјев за издавање рјешења о регистрацији
предузетника.
(13) Ако су испуњени услови за регистрацију, регистрациони 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, регистрациони орган рјешењем одбија захтјев за издавање рјешења о регистрацији предузетника.
(15) Ако је поступак регистрације покренут подношењем 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 регистрационог органа, уз навођење ознаке да се ради о копији електронског документа.
(16) Закључак, односно рјешење у електронском облику 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 регистрацији 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 идентитету са другим регистрованим предузетником, односно забуну 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 пореских дуговања, односно неплаћених новчаних казни из
области економског и финансијског пословања.
(4) Ако послије истека рока из става 3. овог члана, регистрациони орган путем електронске апликације за регистрацију 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, регистрациони орган тражи од подносиоца захтјева да у року
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од 15 дана од запримања обавјештења достави увјерењe
надлежне јединице Пореске управе Републике Српске, односно надлежног суда да нема пореских дуговања, односно
неплаћених новчаних казни из области економског и финансијског пословања.
(6) Ако на основу увјерења из става 5. овог члана проистиче да подносилац захтјева има доспјеле а неизмирене
пореске обавезе или неплаћене новчане казне из области
економског и финансијског пословања, регистрациони орган доноси рјешење о одбијању захтјева за регистрацију
предузетника.
(7) Против аката из ст. 1, 2, 4. и 6. овог члана, као и других аката донесених у поступку регистрације предузетника, дозвољена је жалба Министарству привреде и предузетништва.
(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 предузетником на подручју исте јединице локалне самоуправе,
односно забуне у вези са дјелатношћу предузетника.
(5) Ако више предузетника заједнички обавља дјелатност, 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 стамбеном простору.
(7) Ако предузетник обавља дјелатност изван сједишта,
односно обавља дјелатност без пословног простора, обавезан је да пословно име истакне на мјесту, односно објекту
гдје такву дјелатност обавља.
(8) Промјену пословног имена предузетник је обавезан 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 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 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 дјелатношћу са другим регистрованим предузетником и резервисаним пословним именима.
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(12) Регистрациони орган обавезан је да у поступку регистрације предузетника унесе у рјешење о регистрацији све
обавезне елементе пословног имена из ст. 2. и 10. овог члана.
(13) Подносилац захтјева за регистрацију предузетника може на интернет страници Агенције провјерити да ли
пословно име које има намјеру да наведе у захтјеву за регистрацију, доводи или може довести до забуне о пословном
идентитету, односно забуне у вези са дјелатношћу са другим регистрованим предузетником и резервисаним пословним именима.
(14) Ако у поступку регистрације оснивања или промјене
пословног имена предузетника, регистрациони орган утврди 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 подносиоца 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 начин из става 14. овог члана, регистрациони орган рјешењем
одбија захтјев за издавање рјешења о регистрацији предузетника.”.
Члан 13.
Послије члана 26а. додају се нови чл. 26б, 26в. и 26г,
који гласе:
“Члан 26б.
(1) Физичко лице, прије подношења захтјева за регистрацију оснивања предузетника, као и предузетник, приликом 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 резервације 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 захтјев за резервацију пословног имена непосредно у просторијама регистрационог органа, путем поште или електронски, путем јединствене електронске апликације.
(6) Уз захтјев за резервацију пословног имена, подносилац захтјева доставља доказ о уплати таксе за резервацију
пословног имена.
Члан 26в.
(1) У случају подношења захтјева за резервацију пословног имена електронским путем, прије електронског
потписивања захтјева, плаћања таксе и достављања захтјева регистрационом органу, јединствена електронска апликација, преко системског алгоритма, обавља аутоматску
провјеру предложеног пословног имена са већ регистрованим 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 пословном идентитету, односно забуне у вези са дјелатношћу са
другим регистрованим предузетником или резервисаним пословним именима, јединствена електронска апликација обавјештава подносиоца захтјева да његов приједлог пословног
имена може бити одбијен од регистрационог органа.
(3) У случају из става 2. овог члана, подносилац захтјева може:
а) промијенити предложено пословно име и поново
покренути аутоматску провјеру новог предложеног пословног имена, или
б) наставити даље са поступком резервације пословног
имена, што подразумијева електронско потписивање захтјева, плаћање таксе и достављање захтјева регистрационом органу, или
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в) одустати од поступка резервације пословног имена.
Члан 26г.
(1) Након подношења захтјева за резервацију пословног
имена, регистрациони орган утврђује да ли предложено пословно име испуњава сљедеће услове:
а) да не доводи или не може довести до забуне са пословним именом другог регистрованог предузетника и његовом дјелатности,
б) да не доводи или не може довести до забуне са резервисаним пословним именима,
в) да не доводи или не може довести до забуне са већ
поднесеним а необрађеним захтјевима за регистрацију оснивања 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 одбијању захтјева за резервацију пословног имена, које доставља 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, физичко лице или предузетник, на чије име је резервисано пословно име, не поднесе захтјев за оснивање предузетника,
или захтјев за промјену пословног имена, или одустане од
резервисаног пословног имена, регистрациони орган доноси 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 резервисано пословно име, поднеском или путем корисничког
налога у поступку резервације пословног имена електронским путем, обавјештава регистрациони орган о одустанку
од резервације пословног имена из става 2. овог члана.
(9) Ако је поступак резервације пословног имена покренут подношењем електронског захтјева за резервацију, регистрациони орган доставља рјешење у електронском и писаном 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 органа на чијем подручју има сједиште.
(5) Регистрациони орган из става 4. овог члана доноси рјешење о отварању, промјенама података и затварању издвојене
јединице, које доставља органима из члана 21. став 5. овог
закона према адреси издвојене јединице, уз електронско обавјештавање 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 сједишта.
(9) Поред обавезних елемената из става 8. овог члана,
име издвојене јединице може садржавати и опис дјелатности, односно назив, који се наводе послије ознаке за издвојену јединицу.”.
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 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 најкаснији датум престанка обављања дјелатности навести конкретан дан, који није каснији од 30 дана од дана достављања 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 Републике Српске, обезбиједи програмско рјешење, техничку
исправност, одржавање, правилно и трајно функционисање
поступка регистрације предузетника, као и испоруку електронских података из централног регистра предузетника.
(2) У случају нарушавања информационе безбједности у поступку регистрације предузетника, администратор система или друго овлашћено лице Агенције са тим
упознаје Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво.
(3) Свако неовлашћено располагање подацима из програмског 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 снагу 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 закона, по службеној дужности, почиње када се стекну технички и други услови за њихово спровођење.
(2) Влада Републике Српске доноси одлуку о испуњености техничких услова који се односе на почетак поступка електронске регистрације пословних субјеката, предузетника и електронску провјеру испуњености услова из
члана 17. став 1. овог закона.”.
Члан 20.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 02/1-021-926/19
27. септембра 2019. године
Бањалука

Предсједник
Народне скупштине,
Недељко Чубриловић, с.р.
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