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Члан 26.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 02/1-021-618/16 По овлашћењу предсједника
19. маја 2016. године Народне скупштине,
Бања Лука Жељка Стојичић, с.р.

804
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 ИНСПЕКЦИЈАМА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

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

Број: 01-020-1781/16 Предсједник
31. маја 2016. године Републике,
Бања Лука Милорад Додик, с.р.

З АКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНAMA ЗАКОНА О 

ИНСПЕКЦИЈАМА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

Члан 1.
У Закону о инспекцијама у Републици Српској (“Слу-

жбени гласник Републике Српске”, бр. 74/10, 109/12 и 
117/12) члан 16. мијења се и гласи:

“Члан 16.
(1) У оквиру своје редовне надлежности, инспекцијски 

надзор над примјеном прописа којима се уређују општи 
услови обављања дјелатности (регистрација, одобрење за 
рад, рјешење, сагласности, друго одобрење надлежних ин-
ституција, предмет пословања, сједиште и назив) врше сви 
инспектори предвиђени овим законом.

(2) Инспектори из става 1. овог члана, у оквиру своје 
редовне надлежности, врше и провјеру примјене прописа о 
регистрацији обвезника доприноса у Јединственом систе-
му регистрације, контроле и наплате доприноса у складу са 
законом којим се уређује порески поступак.”.

Члан 2.
Послије члана 16. додаје се нови члан 16а, који гласи:

“Члан 16а.
(1) Изузетно од редовне контроле из члана 16. овог за-

кона, уколико је ријеч о заједничким контролама, предмет 
инспекцијског надзора су:

а) примјена прописа о регистрацији субјеката за оба-
вљање одређене дјелатности у складу са овим законом и

б) примјена прописа о регистрацији обвезника допри-
носа у Јединственом систему регистрације, контроле и 
наплате доприноса у складу са законом којим се уређује 
порески поступак.

(2) Влада именује Координационо тијело за инспек-
цијски надзор (у даљем тексту: Координационо тијело), 
које руководи заједничким контролама.

(3) Влада одређује задатке, руковођење и друга питања 
од значаја за рад Координационог тијела.

(4) Чланови Координационог тијела су директори Ин-
спектората, Пореске управе и Републичке управе за игре на 
срећу.

(5) Надзор из става 1. овог члана у оквиру заједничких 
контрола врше и инспектори Пореске управе и инспектори 
Републичке управе за игре на срећу.”.

Члан 3.
У члану 24. послије ријечи: “телекомуникације” додају 

се запета и ријечи: “међународни и међуентитетски превоз 
лица и ствари у друмском превозу, електронски потпис и 
електронски документ”.

Члан 4.
Послије члана 48а. додаје се нови члан 48б, који гласи:

“Члан 48б.
Изузетно од одредбе члана 48а. овог закона, инспек-

цијски преглед из члана 16. овог закона може се вршити 
без претходно утврђеног плана контрола и без посебне ини-
цијативе, приједлога, налога или најаве за инспекцијски 
преглед.”.

Члан 5.
У члану 57. послије става 2. додају се нови ст. 3, 4, 5. и 

6, који гласе:
“(3) Изузетно од ст. 1. и 2. овог члана, ако инспектор у 

вршењу инспекцијског надзора из члана 16. став 1. и члана 
16а. став 1. тачка а) овог закона утврди да субјекат надзора 
не посједује рјешење о упису у судски регистар, односно 
да не посједује рјешење о регистрацији предузетника, рје-
шењем ће изрећи мјеру забране обављања дјелатности до 
отклањања неправилности.

(4) У случају изрицања мјере забране из става 3. овог 
члана, инспектор ће, по потреби, одузети робу, опрему, 
уређаје, средства за рад, превозна и друга средства или њи-
хове дијелове ради онемогућавања даљег обављања дјелат-
ности.

(5) Инспектор обавјештава Пореску управу о предузе-
тим мјерама из става 3. овог члана и доставља записник о 
извршеном инспекцијском прегледу ради утврђивања поре-
ске основице и наплате пореске обавезе.

(6) На начин описан у ст. 3, 4. и 5. овог члана посту-
паће и инспектори Пореске управе и инспектори Републич-
ке управе за игре на срећу у заједничким контролама чији 
предмет буде надзор над поштовањем одредаба о регистра-
цији субјеката за обављање одређене дјелатности у складу 
са посебним прописима.”.

Досадашњи ст. 3. и 4. постају ст. 7. и 8.

Члан 6.
Члан 61. мијења се и гласи:
“(1) Управне мјере инспектор изриче усменим рје-

шењем у случајевима када:
а) у току инспекцијског надзора из члана 16. став 1. 

и члана 16а. став 1. тачка а) овог закона утврди да је по-
вријеђен пропис или

б) оцијени да се на тај начин отклања непосредна опа-
сност по живот и здравље људи, имовину веће вриједности 
или

в) је у питању заштита другог важног јавног интереса.
(2) У случају из става 1. овог члана, инспектор је дужан 

да у року од три дана од дана извршеног прегледа донесе 
писмени отправак рјешења.

(3) Забрана из става 1. овог члана обиљежава се исто-
времено са њеним изрицањем.”.

Члан 7.
Послије члана 62. додаје се нови члан 62а, који гласи:

“Члан 62а.
(1) Изузетно од члана 62. овог закона, против одлука 

инспектора донесених у поступку инспекцијског надзора 
из чл. 16. и 16а. овог закона дозвољена је жалба Одбору за 
рјешавање жалби (у даљем тексту: Одбор).
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(2) Одбор, који одлучује по жалбама у поступцима 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

дају се ријечи: “овим или”.

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

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 02/1-021-619/16 По овлашћењу предсједника
19. маја 2016. године Народне скупштине,
Бања Лука Жељка Стојичић, с.р.

805
На основу Амандмана XL тачка 2. на Устав Републи-

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

УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И 

ДОПУНАМА ЗАКОНА О ЗАНАТСКО-ПРЕДУЗЕТНИЧКОЈ 
ДЈЕЛАТНОСТИ

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

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

З АКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ЗАНАТСКО-

ПРЕДУЗЕТНИЧКОЈ ДЈЕЛАТНОСТИ

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

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

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

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

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

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

изречена мјера забране обављања дјелатности коју реги-
струје,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

гласе:

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

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

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

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