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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 ЗАНАТСКО-
ПРЕДУЗЕТНИЧКОЈ ДЈЕЛАТНОСТИ

Про гла ша вам За кон о занатско-предузетничкој дјелат-
ности, 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 из мје ни За ко на о занатско-
предузетничкој дјелатности 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: 01-020-3046/11 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 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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