
  ЗАКОН  

О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О  

ЗАНАТСКО-ПРЕДУЗЕТНИЧКОЈ ДЈЕЛАТНОСТИ 

 

Члан 1. 

У Закону о занатско-предузетничкој дјелатности („Службени гласник Републике Српске“, 

бр. 117/11, 121/12 и 67/13), у члану 7. у ставу 2. ријечи: „за коју је потребан пословни 

простор“ бришу се. 

У ставу 3. ријечи: „Изузетно од става 2. овог члана, предузетник“ 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 региструје, 

в) да има посебну здравствену способност, ако је то посебним прописом утврђено за 

обављање одређених дјелатности, 

г) да има одговарујућу стручну спрему или да запосли лице са одговарајућом стручном 

спремом, ако је то посебним прописом утврђено за обављање одређених дјелатности, 

д) да посједује опрему, односно средства рада, кадрове и одговарајући пословни простор, 

у складу са овим законом 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“ додаје 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 јединствене електронске апликације за регистрацију предузетника, 

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 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.“ 

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 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.“ 



Члан 4. 

Послије члана 19. додају се нови чл. 19а. и 19б. који гласе: 

„Члан 19а. 

 

Прије почетка пословања у форми предузетника, физичко 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 Јединственог информационог система за регистрацију пословних 

субјеката у Републици Српској. 

(2) Регистрациони орган, у поступку регистрације предузетника, који обухвата оснивање, 

промјену података и престанак обављања дјелатности предузетника, користи јединствену 

електронску апликацију за унос, преглед података, 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 законом 

и прописима донесеним на основу њега. 

(4) Јединствена електронска апликација омогућава повезивање регистрационог органа са 

Агенцијом за посредничке, информатичке и финансијске услуге (у даљем тексту: Агенција), 

Пореском управом Републике Српске, као и другим институцијама, уз претходну сагласност 

Министарства индустрије, енергетике и рударства. 

(5) Агенција и Пореска управа Републике Српске, путем јединствене електронске 

апликације имају приступ регистру предузетника, ради прегледа података из евиденције. 

(6) Регистрациони орган може користити јединствену електронску апликацију и за 

прибављање, провјеру и размјену других података од значаја за поступак регистрације 

предузетника, у складу са ставом 4. овог члана. 

(7) Регистрациони орган обезбјеђује и одржава рачунарску опрему (рачунар, штампач и 

скенер) и приступ интернету, који су потребни за коришћење јединствене електронске 

апликације. 

(8) Рачунарска опрема из става 7. овог члана је опрема коју регистрациони орган 

уобичајено користи у извршавању својих редовних активности. 

(9) Регистрациони орган одређује службенике који имају приступ јединственој 

електронској апликацији. 

 (10) Службеници из става 9. овог члана дужни су да током рада у јединственој 

електронској апликацији поступају у складу са прописима којима се уређује електронски 

потпис 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 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.“ 

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 дјелатности у спољнотрговинском 

пословању, у складу са прописима којима се уређује спољнотрговинска политика.“ 

Члан 6. 

Послије члана 21. додају се нови чл. 21а, 21б. и 21в. гласе: 

„Члан 21а. 

 

(1) Регистрациони орган, у поступку регистрације предузетника, доноси акте у 

материјалном и електронском облику на обрасцу који је саставни дио јединствене 

електронске апликације. 

 (2) Акти у електронском облику обавезно садрже електронски 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 предузетник је обавезан да региструје.  

(2) Упис и промјена информација у вези са пословним телефоном, телефаксом, 

електронском поштом и интернет страницом предузетника не представљају пословне 

промјене.  

(3) Предузетник није дужан да упис и промјену информација из става 2. овог члана у 

регистру предузетника покреће путем прописаног захтјева за регистрацију предузетника и 

ове измјене не подлијежу плаћању таксе за поступак регистрације предузетника, у складу са 

законом којим се уређују административне таксе. 

 

Члан 21в. 

 

(1) Aко регистрациони орган на основу рјешења посебних прописа, а прегледом 

евиденције о предузетницима или на основу акта надлежног органа установи да предузетник 

обавља дјелатност која се може обављати искључиво 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 дужности доноси рјешење, којим се брише дјелатност која се може 

обављати искључиво у форми правног лица, а предузетник може наставити са обављањем 

других регистрованих дјелатности. 

(3) Ако регистрациони орган, поступањем на начин из става 2. овог члана, брише 

претежну дјелатност предузетника, 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 

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) или  

в) предложено пословно име изазива забуну о идентитету са другим регистрованим 

предузетником, односно забуну у погледу дјелатности предузетника. 

(3) У случају да није испуњен услов из члана 17. став 1. тачка ђ), регистрациони орган о 

овој чињеници у писаној 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, регистрациони орган путем 

електронске апликације за регистрацију предузетника утврди да није испуњен услов из 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 Пореске управе Републике Српске, да нема доспјелих а неизмирених пореских 

обавеза и које није старије од осам дана. 

(6) Ако на основу увјерења из става 5. овог члана проистиче 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 другим регистрованим 

предузетником.“ 

Послије става 11. додаје се нови став 12. који гласи: 

„(12) Регистрациони орган дужан је да у поступку регистрације 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 судом 



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 доставља 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 простор“ замјењују се ријечима: „издвојена јединица“ у одговарајућем 

падежу. 

Члан 11. 

У члану 28. став 1. мијења се и гласи: 

 „(1) Предузетник може обављати дјелатност и посредством издвојене јединице, која 

представаља његов организациони дио.“ 

Послије става 5. додају се нови ст. 6. и 7. који гласе: 

„(6) Прије престанка обављања дјелатности у издвојеној јединици, предузетник је дужан 

да региструје престанак рада издвојене јединице. 

(7) Предузетници чије пословно име садржи ознаку за издвојени пословни простор немају 

обавезу да након ступања 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 одјавом 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 

регистрационог 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 предузетник има издвојене јединице, у писаној форми упућује 

предузетника да у року од 15 дана од достављања обавјештења изврши одјаву свих 

издвојених јединица. 

(5) У случају да предузетник не изврши одјаву свих издвојених јединица у року из става 

4. овог члана, регистрациони 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 дјелатности и 

брише предузетника из регистра. 

(7) Ако у захтјеву за одјаву није наведен датум престанка обављања дјелатности, 

престанак се утврђује даном подношења 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 закона, 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 утврђеног чињеничног стања доноси 

рјешење о престанку обављања 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 чланом 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 поднесен 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 дјелатност која се може обављати 

искључиво у форми правног лица, а не поднесе захтјев за њену измјену у складу са чланом 

21в. став 1. овог закона, 

ј) ако предузетник не изврши промјену пословног имена 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. 

(2) Осим случајева из става 1. овог члана, регистрациони орган доноси рјешење о 

престанку обављања дјелатности, 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 рјешење 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 предузетник не обавља дјелатност, а у циљу 

утврђивања чињеничног 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 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 од дана достављања писмена, у писаној форми 

обавијести регистрациони орган 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 

дјелатности и престанак рада издвојене јединице. 

(9) Ако предузетник има једну или више издвојених јединица у јединици локалне 

самоуправе на чијем подручју није његово сједиште, регистрациони орган сједишта 

предузетника тражи од регистрационог органа на чијем подручју предузетник има издвојене 

јединице да утврди да ли предузетник обавља дјелатност. 

(10) Регистрациони орган на чијем подручју предузетник има издвојену јединицу, а нема 

сједиште, у сарадњи 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 предузетник има издвојену јединицу доноси рјешење о престанку рада 

издвојене јединице. 

(12) Регистрациони орган из става 11. овог члана доставља рјешење о престанку рада 

издвојене јединице регистрационом органу на чијем подручју предузетник има сједиште. 

(13) Послије запримања рјешења из става 12. овог члана, регистрациони орган на чијем 

подручју предузетник има сједиште доноси рјешење о престанку обављања дјелатности 

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 писаном облику. 

(2) Регистрациони орган користи јединствену електронску 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, предузетници могу имати сљедећи статус: 

а) активан – обавља дјелатност, 

б) привремено одјављен – у одређеном периоду не обавља 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 предузетници који се налазе у активном 

дијелу регистра и имају статус – активан и привремено одјављен. 

(8) Регистрациони орган повезује се путем јединствене електронске апликације са 

централним регистром предузетника. 

(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 актуелне податке из регистра предузетника. 

(11) Увјерење је овјерена исправа која се издаје на захтјев заинтересоване странке на 

прописан начин и садржи податак или податке који су престали да важе. 



(12) Потврда је овјерена исправа која се издаје на захтјев заинтересоване странке и у којој 

се наводи појединачни активни податак. 

(13) Начин коришћења и приступа регистру предузетника у електронском облику, 

обрасце аката који се доносе 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 обавезно 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 – активан 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 закона унесе у регистар предузетника 

податке из става 1. овог члана и 

б) у року од годину дана од ступања на снагу овог закона 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 орган може у регистар предузетника 

унијети и податке о предузетницима 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 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 предузетника.  

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

Српске. 

(3) Агенција у потпуности располаже свим подацима унесеним у централни регистар 

предузетника, а регистрациони орган у потпуности располаже подацима које уноси у 

поступку регистрације предузетника у јединствену електронску 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 предузетника, као и начин претраге, 

прегледа и преузимања података у електронској форми који су јавно доступни. 

(5) У циљу јавности података, Агенција на својој интернет страници омогућава свим 

заинтересованим лицима претрагу и преглед података који су предмет регистрације, 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 Агенција, по службеној дужности, достављају податке о предузетницима. 

(8) Агенција је дужна да на својој интернет страници објављује збирне полугодишње и 

годишње податке о предузетницима 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 Републике 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 јединице (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 предузетник 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 јединствену 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 електронску апликацију документе на 

основу којих спроводи поступак регистрације предузетника и које доносе у поступку 

регистрације предузетника (члан 35а. став 3), 

г) у року од 60 дана од од дана ступања на снагу овог закона не унесе у регистар 

предузетника податке о предузетницима који су на дан 1. јануара 2015. године имали статус 

– активан или привремено одјављен или у припреми, односно послије овог дана стекли 

статус – активан или привремено одјављен или у припреми или одјављен (члан 35б. став 2. 

тачка а]) и 

д) у року од годину дана од ступања на снагу овог закона не скенира сва рјешења за 

предузетнике који су на дан 1. јануара 2015. године имали статус – активан или привремено 

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 прекршај 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 јединственој електронској апликацији не поступа у складу са 

прописима којима се уређује електронски потпис и електронски документ (члан 19б. став 

10).“ 

Члан 19. 

 

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 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 овлаштењу  

Датум: 19. мај 2016. године                                               Предсједника Народне скупштине 

 

                                 Жељка Стојичић 
 


